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A situação de emergência decretada (decretos 515, 521, 525 e 535) pelo governador
Carlos Moisés impôs restrições à circulação de pessoas e às atividades econômicas
para evitar a propagação da Covid-19. Somente alguns serviços para a população
estão mantidos, como alimentação, saúde e fornecimento de água e energia. As
medidas restritivas seguem em vigência até o dia 7 de abril.
Esse estado ocasiona diferentes mudanças e consequências no Turismo. Por isso, a
Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina - Santur, comunica um
panorama no que atinge o segmento em todo o estado.
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Para ver os boletins anteriores, acesse o link na última página.

TEMAS RELEVANTES PARA O
TURISMO
Aqui você irá saber as medidas do Governo Federal e do Governo de Santa Catarina

ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
Pandemia COVID-19 altera calendário da
concessão do Centro de Eventos de Balneário
Camboriú
O impacto da pandemia de coronavírus no setor de eventos no Brasil e em outros
países levou à suspensão, nesta sexta-feira 03, do processo licitatório para concessão
do Centro de Eventos de Balneário Camboriú à iniciativa privada. A decisão foi tomada
de forma conjunta pela a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina
(Santur) e a SC Participações e Parcerias (SCPar). Os dois órgãos emitiram uma nota
técnica na qual se enfatiza a crise econômica desencadeada pela Covid-19 como fator
determinante. O edital de licitação foi lançado no final de janeiro e a sessão pública
para abertura das propostas estava prevista para a próxima segunda-feira, 06.
No documento, a Santur e a SCPar ressaltam a proibição de reuniões de qualquer
natureza, conforme decretos do Governo do Estado (decretos 515, 521, 525 e 535) por
pelo menos 30 dias, a partir do dia 25 de março. Desta forma, como a previsão do
edital Santur 001/2020 é de um processo licitatório presencial os órgãos avaliam que o
momento não é oportuno para a realização da concorrência. Vale ressaltar que a Santur
e a SCPar cogitaram a realização da licitação de forma remota, mas, por conta dos
riscos jurídicos envolvidos, a possibilidade foi descartada.
Além disso, outros fatores foram levados em conta para a decisão. Segundo a nota
técnica, a realização da concorrência no atual cenário pode reﬂetir na participação das
empresas no processo que, inclusive, é aberto a empresas estrangeiras.
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
Grupo de trabalho com o trade é formado para monitorar a
concessão do Centro de Eventos de BC
Para monitorar o assunto, um Grupo de Trabalho (GT) foi formado por técnicos da
Santur, da SCPar e da Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina (PGE/SC), em
interlocução com o trade turístico, entidades ligadas a eventos e sociedade civil. Esse
GT terá validade durante a suspensão do edital de concessão.

Santur, Conselho Estadual de Turismo e trade discutem
soluções em meio ao coronavírus
O presidente da Santur, Mané Ferrari, atendeu, em videoconferência, o presidente do
Conselho Estadual de Turismo (CET), Nilton Pacheco, e representantes de meios de
hospedagem, gastronomia, eventos e lazer para tratar da pauta de reivindicações do
setor no estado frente a crise desencadeada pela pandemia do coronavírus.
O Conselho encaminhou ao governador, Carlos Moisés, um documento com um
conjunto de medidas para amenizar o impacto da pandemia em SC, com o respaldo de
entidades de cinco cadeias produtivas relacionadas ao setor. Dentre as reivindicações
está o retorno de atividades, ainda que com restrição de 50% da capacidade, isenção
de impostos e taxas de serviços enquanto durar o Estado de Calamidade Pública, oferta
de crédito para capital de giro em condições especiais e um planejamento urgente de
retomada das atividades econômicas.
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
Contribuintes do Simples Nacional têm ICMS prorrogado
por 90 dias
Em decorrência dos impactos do novo coronavírus na economia do Estado, os
contribuintes optantes pelo Simples Nacional em Santa Catarina terão o prazo de
recolhimento do ICMS prorrogado por 90 dias. O pedido, feito ao Comitê Nacional de
Secretários de Fazenda (Comsefaz), foi aprovado nesta sexta-feira, 3, pelo Comitê Gestor
do Simples Nacional.
Com a decisão, os períodos de apuração de março, abril e maio, que venceriam em abril,
maio e junho, têm seus prazos de recolhimento adiados, respectivamente, para julho,
agosto e setembro. Também foram prorrogados por 90 dias os prazos de recolhimento
do Imposto Sobre Serviços (ISS) das empresas do Simples e por 180 dias o diferimento
do ICMS e ISS dos microempreendedores individuais (MEIs).

Turismo de Santa Catarina tem três projetos aprovados no
programa Centelha
A economia do Turismo, área que envolve gastronomia, eventos e lazer, foi contemplada
com a aprovação de três projetos que devem estimular o desenvolvimento das atividades
no setor. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina
(Fapesc) divulgou a lista preliminar dos 28 projetos aprovados na fase 3 do Programa
Centelha. Cada um deles receberá o valor de até R$ 60 mil.
Os três projetos contemplados envolvem a área da gastronomia. São eles: Appetify Marketing de experiências gastronômicas, do proponente Daniel Cusinato Wendorf,
de Joinville; Pori Algas Brasileiras, do proponente Erickson Lopes de Magalhães, de
Laguna; e Freelo - Marketplace de contratação de freelancers no ramo gastronômico,
de Thiago Vargas Medeiros, também de Joinville.
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ESFERA FEDERAL
MP pretende evitar a demissão de 8,5 milhões de
trabalhadores em diferentes setores da economia

O Governo Federal assinou a Medida Provisória nº 936, que destinará R$ 51 bilhões para
auxiliar empresas a evitar a demissão de funcionários durante a crise provocada pela
pandemia do coronavírus. O texto publicado na quarta-feira 1 , atende os pleitos do
setor de viagens, encaminhados pelo Ministério do Turismo ao Ministério da Economia,
após uma série de reuniões com representantes das entidades representativas do
segmento.
De acordo com as regras, as empresas poderão ﬂexibilizar, por três meses, os salários e
jornadas de trabalho de seus colaboradores. Em contrapartida, o trabalhador receberá
uma parcela do seguro-desemprego proporcional ao valor pago pela empresa. A
estimativa é de que a medida evite a demissão de 8,5 milhões de trabalhadores em
todos as áreas. Sem a MP, o setor do turismo estimava que poderia demitir até um
milhão de funcionários nos mais diferentes segmentos. Segundo o texto, as empresas
poderão reduzir o salário de seus colaboradores, bem como a jornada de trabalho em
70%, 50% ou 25%.

MTur seleciona cursos proﬁssionalizantes online e gratuitos
que podem ser usados no setor de Turismo

O Ministério do Turismo fez uma seleção de capacitações online gratuitas na área de
marketing e inteligência, que podem ser usadas pelos profissionais para se manterem
atualizados, sem sair de casa, no período de quarentena devido à pandemia de
coronavírus.
Com aulas suspensas e trabalho de casa, este pode ser um bom momento para
estudar e buscar, virtualmente, uma profissionalização. Pensando nisso, a RIMT (Rede
de Inteligência de Mercado do Turismo), coordenada pelo Ministério do Turismo,
selecionou alguns cursos online de marketing e inteligência, que podem ser usados nos
negócios relacionados ao turismo como agências de viagem, meios de hospedagem,
restaurantes, etc.
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ESFERA FEDERAL
Coronavírus: Brasil faz a repatriação de quase 26 mil
passageiros

Passageiros que estavam no exterior, com dificuldades de conseguir voos devido à
pandemia de coronavírus, conseguiram voltar ao Brasil nos últimos dias do mês de
março. Os números se somam aos esforços do Governo Federal para repatriar brasileiros
no exterior, que reúne uma força-tarefa por meio dos ministérios do Turismo e das
Relações Exteriores, da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e Embratur.
Entre 23 e 29 de março, 25.615 pessoas, de 27 países diferentes, retornaram ao país. De
acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que levam em conta
as empresas privadas, revelam que 65% desses viajantes são brasileiros e os outros 35%
são formados por passageiros latino-americanos que se conectaram em Guarulhos
para voltar às suas cidades de residência.

Portaria interministerial deve diminuir impactos do
coronavírus no Turismo

O governo federal suspendeu os prazos referentes a contratos de repasse e convênios,
beneficiando os responsáveis em meio à pandemia do novo coronavírus. O texto
suspende a contagem de prazos relativos a projetos desenvolvidos com recursos da
União.
A medida altera, a partir de 31 de março, dispositivos da Portaria Interministerial
nº 424/16, que trata das transferências. A Portaria Interministerial nº 134/20, que
contempla gestores públicos do Turismo e entidades privadas sem fins lucrativos,
busca auxiliar responsáveis por trabalhos em estados e municípios durante o
período de calamidade pública em função da pandemia do novo coronavírus. A nova
orientação prevê um caráter excepcional para a execução de contratos de repasse e
convênios, facultando a interrupção de ações e as respectivas prestações de contas.
O texto, assinado pelos ministros da Economia, Paulo Guedes, e Wagner Rosário,
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ESFERA FEDERAL
da Controladoria-Geral da União (CGU), também prorroga por 240 dias o prazo
de cumprimento das condições de cláusulas suspensivas, além de autorizar a
postergação do depósito dos recursos de contrapartida para o último mês de vigência
do contrato de repasse ou convênio. O texto estabelece ainda a possível liberação de
parcelas futuras antes do gasto integral das anteriores, bem como, excepcionalmente,
a dispensa de vistorias in loco no período de calamidade.

WTTC cobra UE e Reino Unido por ﬂexibilização das regras
de reembolso aos consumidores

A presidente do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), Gloria Guevara, cobrou
das autoridades da União Europeia (UE) e do Reino Unido, uma ﬂexibilização nas regras
de reembolsos dos consumidores para dar alívio financeiro às empresas do setor de
viagens e turismo. Gloria destacou que esta medida é vital para reduzir a situação
prejudicial que a maioria das operadoras de turismo e agentes de viagens, on-line e offline, estão enfrentando devido ao impacto da pandemia de Covid-19.
Pesquisas realizadas pelo WTTC mostram que 75 milhões de empregos em viagens e
turismo estão em risco global devido à pandemia do COVID-19, com pelo menos 6,4
milhões de perdas em toda a UE e um milhão no Reino Unido. O WTTC destaca que a
proteção do consumidor não será afetada, mas os agentes de viagens e os operadores
turísticos terão mais tempo para reembolsar os clientes que optarem por cancelar as
reservas existentes.
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ESFERA FEDERAL
Nos Estados Unidos, Turismo e lazer têm queda de 18,9% em
fevereiro

A pandemia do coronavírus fez com que a indústria de Turismo & Lazer dos Estados
Unidos registre uma queda acentuada de 18,9% nos negócios durante o mês de fevereiro,
se comparado ao mesmo período de 2019. Foram 30 negócios fechados no mês passado,
no valor de US$ 458 milhões. Os cinco principais para o mês representaram 64,9% de
todo o valor arrecadado em fevereiro. O valor combinado dos cinco principais negócios
chega a US$ 297,7 milhões, bem abaixo dos US$ 458,8 milhões registrados há 12 meses.

Órgão superior do Mercosul aprova fundos de US$ 16 mi
para combater pandemia

Em decisão tomada pelo conselho formado pelos chanceleres e ministros da Economia
dos quatro países-membros, o Conselho do Mercado Comum do Mercosul aprovou, no
último dia 30 de março, fundos de US$ 16 milhões para combater a Covid-19. O órgão
superior do Mercosul aprovou a destinação imediata de cerca de US$ 6 milhões do seu
fundo de desenvolvimento (Focem) para Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
A iniciativa está em consonância com o documento “Declaração dos Presidentes do
Mercosul sobre coordenação regional para a contenção e mitigação do coronavírus e
seu impacto”, publicado em 18 de março de 2020. No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) receberá US$ 1,3 milhão. Outros US$ 10 milhões são provenientes de fundo
reserva do Conselho do Mercado Comum, também destinado ao combate à pandemia.

Órgão superior do Mercosul aprova fundos de US$ 16 mi
para combater pandemia

Somente alguns serviços estão mantidos, como alimentação, saúde e fornecimento
de água e energia. Confira alguns pontos dos decretos 515, 521 e 525 (prorrogado pelo
decreto 535), além das portarias que regulamentam atividades específicas em vigência
até o dia 7 de abril. Quer sanar as suas dúvidas? Acesse: bit.ly/DúvidasCoronaSC.

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:
Pandemia COVID-19 altera calendário da concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú
http://santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5251-com-impacto-economico-do-coronavirus-santur-e-scpar-decidem-suspender-licitacao-do-centro-deeventos-de-balneario-camboriu
Coronavírus em SC: Contribuintes do Simples Nacional têm ICMS prorrogado por 90 dias
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-contribuintes-do-simplesnacional-tem-icms-prorrogado-por-90-dias
Turismo de Santa Catarina tem três projetos aprovados no programa Centelha
http://santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5246-turismo-de-santa-catarina-tem-tres-projetos-aprovados-no-programa-centelha
Portaria do Governo do Estado libera obras privadas de construção civil
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-portaria-do-governo-do-estado-libera-obras-privadas-de-construcao-civil
Em uma semana, 26 mil passageiros do exterior voltaram ao Brasil
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13441-em-uma-semana,-companhias-a%C3%A9reas-trouxeram-quase-26-mil-passageiros-do-exterior.
html
Ministro se reúne com Caixa e BNDES para facilitar crédito para turismo e cultura
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13442-ministro-marcelo-%C3%A1lvaro-ant%C3%B4nio-se-re%C3%BAne-com-caixa-e-bndes-para-facilitarcr%C3%A9dito-para-turismo-e-cultura.html
Portaria interministerial beneﬁcia gestores públicos do Turismo
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13444-portaria-interministerial-beneﬁcia-gestores-p%C3%BAblicos-do-turismo.html
Cursos proﬁssionalizantes são opção para se manter atualizado sem sair de casa
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13443-cursos-proﬁssionalizantes-s%C3%A3o-op%C3%A7%C3%A3o-para-se-manter-atualizado-sem-sairde-casa.html
Medida Provisória permitirá manutenção de empregos no Turismo
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13445-medida-provis%C3%B3ria-permitir%C3%A1-manuten%C3%A7%C3%A3o-de-empregos-no-turismo.
html
WTTC cobra UE e Reino Unido por ﬂexibilização das regras de reembolso
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/agencias-e-operadoras/wttc-cobra-ue-e-reino-unido-por-ﬂexibilizacao-das-regras-de-reembolso/
Responsável por 13% do PIB, indústria de eventos pede políticas públicas
https://www.mercadoeeventos.com.br/feiras-e-eventos/responsavel-por-13-do-pib-industria-de-eventos-pede-politicas-publicas/
Órgão superior do Mercosul aprova fundos de US$ 16 mi para combater Covid-19
https://www.mercadoeeventos.com.br/_destaque_/politica-destaque/orgao-superior-do-mercosul-aprova-fundos-de-us-16-milhoes-para-combater-covid-19/
Empresas do Turismo contarão com linhas de crédito para garantir capital de giro
https://www.mercadoeeventos.com.br/_destaque_/slideshow/empresas-do-turismo-contarao-com-linhas-de-credito-para-garantir-capital-de-giro/
Mundo já soma 1 milhão de casos de coronavírus
https://www.mercadoeeventos.com.br/_destaque_/slideshow/mundo-ja-soma-1-milhao-de-casos-de-coronavirus/
Coronavírus: American Airlines busca US$ 12 bilhões de auxílio estatal
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/aviacao/coronavirus-american-airlines-busca-us-12-bilhoes-de-auxilio-estatal/
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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:
coronavirus.sc.gov.br
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