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O estado de calamidade pública decretado pelo governador Carlos Moisés
(decretos 515, 521, 525, 535, 550, 562) impôs restrições à circulação de pessoas e
às atividades econômicas para evitar a propagação da Covid-19. De acordo com a
Portaria nº 244 de 12/04/2020 as medidas restritivas seguem em vigência até o dia
30 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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Boletim 09/2020 - 17 a 24/04
Em uma semana de retomada de mais algumas atividades
econômicas ligadas diretamente ou indiretamente com
o Turismo, a Agência de Desenvolvimento do Turismo
de Santa Catarina (Santur) buscou dar prosseguimento
na mitigação dos impactos que a Covid-19 ocasiona
também para o Estado. Reuniões com o trade turístico
de diferentes regiões para buscar uma aproximação
com a Santur, discussão e análises de medidas junto
ao Conselho Estadual de Turismo (CET) e Ministério
do Turismo (Mtur), formulação de produtos de forma
conjunta com as Instâncias de Governanças (IGRs), a
além também do avanço em projetos ou programas que
certamente irão auxiliar no momento de retomada total
da economia turística.
Como exemplo do trabalho ao longo desta semana, o “SC
para os Catarinenses”, que incentivará os moradores do
Estado a conhecer ainda mais as belezas catarinenses.
Como também a cooperação com a Agência de Fomento
de Santa Catarina (BADESC), que prevê a atuação da
equipe da Santur no atendimento de empresas do setor
do turismo que buscam créditos neste momento de crise.
A Santur tem ciência do momento delicado que o
Estado e todos aqueles que trabalham com o turismo
estão enfrentando. Por isso, reforça a importância de
um trabalho conjunto com todos aqueles que estão
vinculados ao segmento de alguma maneira. Aos
catarinenses, contem com a Santur, pois o trabalho não
pode parar.
Leandro Mane Ferrari, presidente da Santur.
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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 detalha o regramento da retomada das
atividades dos serviços de alimentação

A Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) detalha o
regramento das medidas publicadas em Portaria Nº 256 de 21/04/2020 pelo governo do
Estado, no Diário Oficial, na terça-feira (21) naquilo que envolve direta ou indiretamente
as atividades do Turismo, que estão sendo retomadas. Entre as liberações, a partir
de quarta-feira (22) estão os serviços de alimentação (restaurantes, bares, cafeterias,
pizzarias, casas de chás, casas de sucos, lanchonetes, confeitarias e afins). Vale salientar
que a liberação destes serviços estarão sob forte vigilância e fiscalização.
Os documentos foram elaborados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde
(Coes), criado para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.
As medidas precisam ocorrer na entrada dos estabelecimentos. Todos os clientes
devem utilizar máscaras e é necessário que seja disponibilizado álcool em gel a 70%
para a higienização das mãos. A limpeza das mãos pode ocorrer também em pias, com
o uso de água e sabão. Na área do buffet, os clientes devem novamente higienizar as
mãos e utilizar luvas plásticas descartáveis na hora de se servir. O distanciamento dos
clientes deve ser de um raio de 1,5 metros.
Clique aqui e confira todos os detalhes (http://www.santur.sc.gov.br/index.php/
informacoes/noticias/5260-covid-19-santur-detalha-o-regramento-da-retomada-dasatividades-dos-servicos-de-alimentacao )
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
Governo anuncia regras para liberação dos serviços de
alimentação em SC
Foram publicadas nesta semana, na Portaria 256/2020 da Secretaria de Estado da Saúde,
as regras que devem ser obedecidas na reabertura de restaurantes, bares, cafeterias,
pizzarias, casas de chás, casas de sucos, lanchonetes, confeitarias e afins.
Também condicionada às regras, foi autorizada a reabertura de shopping centers,
centros comerciais, galerias, restaurantes e academias em Santa Catarina, além de
cultos religiosos.
Acesse a Portaria 256 ao clicar aqui ( http://www.coronavirus.sc.gov.br/wp-content/
uploads/2020/04/PORTARIA-256.pdf )

Santur, secretaria de turismo e trade de Balneário Camboriú
buscam soluções conjuntas em meio à crise ocasionada
pela Covid-19
Centro de Eventos de Balneário Camboriú, recursos descentralizados, atuação conjunta
e também linhas de créditos disponíveis. Esses e outros temas fizeram parte da reunião,
por videoconferência, na quarta-feira (22), da Agência de Desenvolvimento do Turismo
de Santa Catarina (Santur) com a secretaria de turismo de Balneário Camboriú e
também demais integrantes do trade turístico da região.
Na reunião, em período de enfrentamento da Covid-19, o presidente da Santur Mane
Ferrari buscou uma aproximação com o município e também encaminhou um
panorama daquilo que tem sido realizado no período de confinamento. A união entre
os diferentes setores e órgãos que atuam no turismo foi a principal mensagem do
presidente da Santur.
Estiveram presentes na reunião, o secretário de Turismo de Balneário Camboriú,
Valdir Walendowski a presidente do Convention BC, Margot Rosenbrock Libório, e o
presidente do Conselho Municipa de Turismo (Comtur), Osny Maciel Júnior, além de
representantes de outras associações e entidades.
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
PGE defende na Justiça manutenção da arrecadação do
Estado para garantia de recursos ao enfrentamento da
pandemia
Durante o período de medidas restritivas e de isolamento social para o combate à
Covid-19, a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina (PGE/SC) tem defendido
judicialmente a manutenção da arrecadação tributária do Estado para realizar ações de
enfrentamento ao novo coronavírus.
A PGE tem defendido o Estado em processos ajuizados por empresas que querem a
postergação do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal fonte
de receita tributária do Estado e que também é compartilhada com os municípios
catarinenses.
Em uma das ações, por exemplo, uma empresa do ramo têxtil desejava postergar
por 60 dias do prazo para o recolhimento do ICMS, sem incidência de penalidades. A
liminar foi indeferida em primeiro grau na Comarca da Capital, a empresa recorreu,
mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) manteve a negativa, justificando
que não há fundamento legal para que o chefe do Executivo esteja condicionado ao
estabelecimento de um outro prazo de recolhimento do imposto.

Sine retoma atendimento presencial mediante
agendamento
O Sine, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
(SDE), ampliou o atendimento presencial para casos específicos, mediante agendamento.
Confira aqui os telefones de contato ( http://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/
coronavirus-em-sc-sine-retoma-atendimento-presencial-mediante-agendamento )
Preferencialmente, para evitar sair de casa, deve ser utilizado o aplicativo do Governo
Federal, o Sine Fácil, onde é possível conferir as oportunidades de emprego, candidatarse a uma vaga e dar entrada no seguro-desemprego (que também pode ser feito por
meio site do Governo Federal, servicos.mte.gov.br). Pendências ou divergências na
solicitação também podem ser resolvidas pelo e-mail: seguro@sine.sc.gov.br.
Em caso de divergência nas informações, mesmo que o trabalhador receba uma
mensagem para validação presencial dos documentos, não é necessário o deslocamento
até uma agência do Sine. O problema pode ser resolvido com o envio de fotos da
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
documentação pelo e-mail disponibilizado acima. A partir de então, após a solução das
pendências, será dado sequência ao processo para recebimento dos valores.

Isolamento social reduziu a taxa de contágio, segundo
cenários do modelo epidemiológico
As medidas de restrição do convívio social ajudaram a reduzir a taxa de contágio pelo
novo coronavírus no território catarinense. Segundo dados do modelo epidemiológico
utilizado pelo Governo do Estado, que tem como base a ferramenta do Imperial College,
de Londres, o isolamento social proporcionou uma queda de aproximadamente 50% da
taxa de contágio (RT). O modelo permitiu também estimar diferentes cenários para as
próximas semanas que serão acompanhados pelo grupo.
A taxa média de transmissibilidade (RT), que representa o número médio de infecções
por caso infectado, na sua estimativa pontual variou de 3,10 a 1,56, correspondendo a
uma diminuição de 50%, após as intervenções adotadas pelo Estado. Com a flexibilização
parcial das medidas de isolamento, no dia 13 de abril, a RT variou para 1,73, um nível
que ainda requer muita atenção e respeito de todos às regras de isolamento social e
funcionamento das atividades liberadas.
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ESFERA FEDERAL
Ministério do Turismo destaca ações para sobrevivência do
setor em reunião do G-20
O secretário-executivo do Ministério do Turismo, Daniel Nepomuceno, participou, na
sexta-feira (24), de reunião extraordinária dos ministros do Turismo do G-20, grupo
de países com as maiores economias mundiais. O objetivo do encontro foi debater as
ações realizadas pelas nações para o setor diante da pandemia do coronavírus e como
podem ser desenvolvidas respostas para estimular a recuperação do segmento. De
acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), 75 milhões de empregos
no setor estão em risco e há a previsão de queda nos gastos de até US$ 2,1 trilhões.
O encontro foi presidido pelo ministro do Turismo da Arábia Saudita, Ahmed Al-Khateeb,
que enfatizou o compromisso de se tomarem medidas integradas para a sobrevida do
setor.

Ações ajudam a minimizar impactos nos setores de turismo
e cultura
Medidas adotadas pelo governo federal desde o início da pandemia do novo coronavírus
ajudam os setores de turismo e cultura a enfrentar dificuldades. É o caso, por exemplo,
da Medida Provisória 936, que autoriza a suspensão de contratos, a flexibilização de
salários e de jornadas de trabalho mediante o pagamento de seguro-desemprego e
que atende a pleitos encaminhados pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio,
à Pasta da Economia.
Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a MP já permitiu a manutenção
de 3.511.599 postos, com destaque para os ramos de transportes, restaurantes, bares
e hotéis, fortemente ligados ao turismo. Álvaro Antônio, que mantém permanente
contato com representantes de órgãos públicos e de entidades privadas, frisa que as
ações do Executivo buscam proporcionar a sobrevivência de negócios com vistas à
retomada da normalidade.
Atento à necessidade de capital de giro ao setor, o MTur facilitou o acesso a empréstimos
do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e agilizou a liberação de R$ 381 milhões para
novos financiamentos.
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ESFERA FEDERAL
Ministério do Turismo garantirá até R$ 5 bilhões de crédito
ao setor
As empresas do setor do Turismo e da Cultura terão à disposição até R$ 5 bilhões de reais
de crédito do governo federal para que possam sobreviver no período da pandemia do
coronavírus. O anúncio foi feito pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, na
quarta-feira (22.04), em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. O recurso, que já foi
solicitado ao Ministério da Economia por meio de uma proposta de medida provisória,
irá auxiliar o capital de giro das micro, pequenas, médias e grandes empresas, além de
resguardar milhões de empregos no país.
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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).
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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
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