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

DATA DO BOLETIM:

01/05/2020
INFORMAÇÕES ATUALIZADAS:
www.saude.sc.gov.br/coronavirus
O estado de calamidade pública decretado pelo governador Carlos Moisés
(decretos 515, 521, 525, 535, 550, 562 e 587) 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 por
tempo indeterminado.
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
O novo decreto do governador Carlos Moisés deixou claro que, por tempo indeterminado,
o nosso Estado segue na luta contra a Covid-19. São muitas atividades que estão paradas
e, sobretudo, o segmento do Turismo segue sofrendo com este cenário. São prejuízos
e o enfraquecimento do nosso setor que precisamos enfrentar com muita união. E
é, neste contexto, que a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina
(Santur) está inserida: em intermediar e conectar todos os entes do trade turístico que
realizam o Turismo em Santa Catarina.
Por isso, esta semana (24/04 a 01/05) traz esperança de que podemos realizar um
turismo em Santa Catarina de uma forma diferente. Ao longo dos últimos dias, boa
parte do trade turístico (empresários, associações, empresas, secretarias de turismo
dos municípios e demais entidades) das diferentes regiões do nosso Estado estiveram
reunidos, em um movimento realizado pela Santur, por meio de videoconferência, para
discutir e analisar as melhores formas de lutar para diluir os efeitos desta crise.
Além disso, a Santur procurou orientar hotéis e pousadas (com a atualização do Manual
de Boas Práticas) e também restaurantes, ao lançar o Manual de Boas Práticas para
os serviços de alimentação, que tiveram as suas atividades retomadas na última
semana. Ainda dentro deste contexto, na busca de estar mais próxima daqueles que
realizam o turismo, de uma forma direta ou indireta em SC, a Agência também buscou
informações junto ao Ministério do Turismo. Em seguidas conversas, novos detalhes
daquilo que é realizado em esfera federal foram absorvidos para que o trade de Santa
Catarina também tenha acesso.
Por fim, mais uma semana de muito trabalho e, mesmo diante das dificuldades
enfrentadas, a certeza de que o Turismo catarinense está mostrando que pode ser
ainda mais unido quando tudo isso passar.

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)
Governo do Estado renova decreto com medidas
de isolamento social

O governador Carlos Moisés anunciou na quinta-feira, 30, que renovará por tempo
indeterminado o decreto que estabelece medidas de isolamento social em Santa
Catarina. Com isso, seguirá proibido de circular o transporte coletivo, seja municipal,
intermunicipal, interestadual ou internacional. Aulas presenciais, eventos com
aglomeração de público, cinemas, teatros, casas noturnas e o calendário esportivo
também continuam suspensos, sem data para retorno. As novas regras foram publicadas
no Diário Oficial do Estado (DOE) na noite desta quinta.
>>> Veja os detalhes do decreto
De acordo com Carlos Moisés, as medidas de isolamento social surtiram efeito em
Santa Catarina, com uma redução da velocidade de contágio. Ele pediu a colaboração
da população para manter o alerta com as medidas de prevenção individuais.
“Tivemos um resultado muito positivo. Poderíamos estar com centenas de mortes, caso
nada fosse feito. Houve o achatamento da curva, ao contrário do que afirmam algumas
autoridades. Nosso Estado adotou as medidas no momento correto, mas não podemos
relaxar”, afirma Carlos Moisés.
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Santur e Mtur buscam soluções conjuntas para um cenário
pós pandemia
Uma retomada das discussões sobre os projetos realizados de forma conjunta entre o
Ministério do Turismo e a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina
(Santur), e também uma compreensão sobre a possibilidade de um apoio federal em
momento de crise ocasionada pela Covid-19. Na quinta-feira, (30), o presidente da
Santur, Mane Ferrari esteve, em uma videoconferência, em contato com o secretárioexecutivo do Ministério do Turismo, Higino Brito, com o intuito de buscar medidas de
forma antecipada para fortalecer o trabalho em conjunto com o Mtur para um momento
posterior à pandemia.
Em pauta, um parecer do Mtur sobre o atual momento enfrentado pelo segmento,
que vive grande dificuldade com a pandemia da Covid-19, além também de assuntos
que envolvem projetos conjuntos entre Santa Catarina e o Ministério do Turismo. Mane
Ferrari destacou a importância de poder ter esse contato com o Ministério do Turismo
e poder pensar em soluções para depois que a pandemia passar.
- Essa proximidade com o Ministério é essencial para que possamos detalhar aquilo que
é nossa necessidade e, ao mesmo tempo, termos o entendimento do que é possível
receber de apoio federal. Temos que sair na frente para buscar soluções que serão
colocadas em prática quando tudo isso passar - comentou Mane.

Santur debate com o trade do Grande Oeste soluções para
alavancar o turismo regional no pós-Covid-19
Dando sequência à rodada de reuniões com o trade turístico de diferentes reuniões de
Santa Catarina, a equipe da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina
(Santur) realizou na quinta-feira, 30, videoconferência com representantes da região
turística “Grande Oeste”. A conversa teve a participação de secretários de turismo de
diferentes municípios, empresários, entidades e também da Instância de Governança
Regional (IGR).
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O presidente da Santur, Leandro Mané Ferrari, destacou que a equipe da Agência está
trabalhando em diferentes esferas para tentar minimizar os problemas decorrentes da
pandemia de coronavírus. “Mas, o principal pedido que estamos fazendo é de união no
setor. A gente tem que sair dessa juntos. Queremos fazer com que o gabinete esteja de
portas abertas para ouví-los. Sabemos que será um ano muito difícil, então precisamos
achar algumas soluções em conjunto”, ressaltou.
Ferrari reiterou que o foco da Santur é trabalhar com o trade para contornar a crise.
Durante a reunião, o diretor de Marketing da Santur, Carlos Eduardo de Sá, apresentou
as diretrizes do programa “SC para os Catarinenses”, que está sendo elaborado pela
Santur para apoiar o setor a partir do estímulo do turismo local. “Estamos finalizando
esse trabalho e é importante que tenhamos a participação de vocês”, enfatizou.

Santur e trade turístico do Vale Europeu buscam estratégias
para a retomada do Turismo na região
Representantes da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur)
reuniram-se, por meio de videoconferência, na quarta (29), com integrantes do trade
turístico do Vale Europeu, empresários, secretários de turismo da região e membros
da Instância de Governança Regional (IGR), com o intuito de debater medidas a serem
tomadas no momento de pandemia e em como buscar a volta do crescimento do setor.
O turismo regional foi colocado como prioridade pelos participantes, que destacaram a
necessidade de soluções conjuntas na retomada das atividades turísticas.
O presidente da Santur, Leandro Mané Ferrari, ouviu atentamente os anseios dos
presentes na conversa e destacou a importância desse contato. “É fundamental essa
aproximação com todo o Trade do Estado, para que possamos compreender todas as
necessidades daqueles que estão na linha de frente do turismo em Santa Catarina
neste momento tão delicado. A conversa com a IGR Vale Europeu, juntamente com
empresários e secretários de turismo, esclareceu os pontos que a Santur, como
representante do turismo no governo, pode contribuir de uma maneira mais assertiva.
E assim será daqui para frente, sempre vamos trabalhar bem próximo daqueles que
realizam o turismo em Santa Catarina - disse Mane Ferrari, presidente da Santur.
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Em primeira reunião, Grupo de Trabalho analisa detalhes
para a reabertura da concessão do Centro de Eventos de BC
O Grupo de Trabalho (GT) de concessão, criado pela Agência de Desenvolvimento
do Turismo de Santa Catarina (Santur) SCPAR E PGE especificamente para tratar da
Concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, realizou na quarta-feira, 29, a
primeira reunião para alinhar informações sobre as obras e a retomada da concessão
do equipamento turístico. O processo de concessão foi suspenso no início de abril por
conta da pandemia de coronavírus, de acordo com determinações do governo de Santa
Catarina.
“Temos que fazer o nosso dever de casa e a ideia é que a gente não perca mais tempo.
Qualquer decisão que sair, será uma decisão conjunta deste grupo. Essa primeira
reunião traz um alinhamento para que a reabertura do processo seja um sucesso. Esse
trabalho conjunto irá determinar como e quando vamos lançar, para que possamos
fazer as coisas sem atropelos e erros, pois esse é um momento para não termos mais
erros”, destacou o presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa
Catarina (Santur), Mané Ferrari.
Fazem parte do GT, instituído pela Portaria 006 de 14 de abril de 2020, além da Santur,
a Procuradoria Geral do Estado e a SC Parcerias (ScPar). Também foram convidados a
integrar o grupo a Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú, representada pelo
secretário Valdir Walendowsky, e o presidente do Conselho Municipal de Turismo
(Comtur), Osny Maciel, representando o trade local. A próxima reunião do GT será
realizada no dia 13 de maio, em Balneário Camboriú, incluindo uma visita técnica ao
local.
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Nova ferramenta possibilita conhecer perfil das
manifestações da população sobre o combate à Covid-19 em
SC
O Portal da Transparência COVID-19 disponibilizou nesta semana o Painel de
Monitoramento de Manifestações de Ouvidoria (Covid-19), que traz dados e gráficos
que permitem analisar o perfil das manifestações da sociedade enviadas ao Governo
do Estado, relacionadas ao combate à pandemia.
A nova ferramenta possibilita conhecer dados por tipo de demanda e o percentual de
cada modalidade de manifestação (denúncia, solicitação de documentos com base
na Lei de Acesso à Informação, sugestão, reclamação, solicitação ou elogio). Outros
gráficos trazem informações sobre manifestações em relação às diversas áreas de
atuação governamental, por município ou ainda segundo o gênero do manifestante.
Outras informações estão disponíveis ao cidadão no site transparenciacovid19.sc.gov.
br , como o detalhamento de gastos do Governo do Estado no enfrentamento do
coronavírus. O site está abrigado no Portal da Transparência do Governo do Estado
e foi desenvolvido pela Controladoria-Geral do Estado (CGE) e Ouvidoria-Geral (CGE/
OGE), em parceria com o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa
Catarina (Ciasc).

Empresas catarinenses terão apoio da Fapesc no
desenvolvimento de soluções de enfrentamento à
pandemia
Projetos de inovação em diferentes áreas do conhecimento e que possam trazer
soluções imediatas para o enfrentamento da Covid-19 poderão receber apoio da
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc).
As propostas devem ser enviadas até 11 de maio, conforme trata o edital 07/2020
disponível no site www.fapesc.sc.gov.br.
Outros editais
A Fapesc também lançou uma chamada pública para pesquisadores catarinenses.
Neste caso, o prazo para submissão termina em 5 de maio. Somados os dois editais, o
investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos é de R$ 1 milhão.
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Santur lança manual de boas práticas para restaurantes e
serviços de alimentação em SC
Os restaurantes e locais de serviço de alimentação foram autorizados a retomarem
as atividades no estado. Mas, para que o risco de contágio do novo coronavírus seja
minimizado, a Secretaria do Estado da Saúde (SES) e a Vigilância Sanitária determinaram
medidas preventivas que devem ser rigorosamente cumpridas. Por isso, a Agência de
Desenvolvimento do Turismo do Estado de Santa Catarina (Santur), em parceria com
a SES, preparou um guia de boas práticas e também de higiene para estes locais que,
diretamente ou indiretamente, influenciam no setor.
O “Manual de Boas Práticas: Combate ao Coronavírus nos Serviços de Alimentação”
apresenta ações fundamentais para a proteção dos funcionários que trabalham
diretamente com o atendimento ao público, bem como todas as normas e orientações
em como proceder nas rotinas de restaurantes, lanchonetes e afins.
Faça o download do “Manual de Boas Práticas: Combate ao Coronavírus nos Serviços
de Alimentação”

Santur atualiza Manual de Boas Práticas para hotéis e
pousadas com regras para restaurantes e academias
A Agência de Desenvolvimento do Turismo do Estado de Santa Catarina (Santur)
publicou, no domingo (26), uma atualização do Manual de Boas Práticas para hotéis
e pousadas no Estado. O documento teve acrescido, a partir das Portarias nº 256 e nº
258 da Secretaria do Estado de Saúde (SES), detalhes do regramento estabelecido
para o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, academias e afins dentro dos
estabelecimentos.
Para que esses espaços possam funcionar, as medidas preventivas precisam ser
respeitadas. O documento da Santur, que havia sido publicado inicialmente no dia
16 de abril, foi construído juntamente com a Secretaria do Estado da Saúde (SES). As
atividades em hotéis pousadas de Santa Catarina estão retomadas desde o dia 13 de
abril.
Faça o download da atualização do Manual de Boas Práticas para hotéis e pousadas no
Estado produzido pela Santur
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Governo Federal proíbe entrada de estrangeiros no Brasil
por mais 30 dias
Por meio de uma Portaria Interministerial, o Governo Federal aumentou por mais 30
dias a restrição de entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no Brasil. A
medida já tinha sido adotada em 27 de março pelo prazo de 30 dias e agora acabou
sendo prorrogada pelo mesmo período.
A decisão atende recomendações sanitárias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) relacionadas aos riscos de contaminação e disseminação do coronavírus SARSCoV-2 (Covid-19).
A nova regra não se aplica a naturalizados, imigrantes com residência no Brasil,
profissional em missão a serviço de organismo internacional, funcionário estrangeiro
acreditado junto ao Governo brasileiro, cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador
de brasileiro, aqueles cujo ingresso seja autorizado pelo Governo brasileiro em vista
do interesse público; portador de Registro Nacional Migratório, transporte de cargas,
passageiro em trânsito internacional, desde que não saia da área internacional do
aeroporto e pouso técnico para reabastecer, quando não houver necessidade de
desembarque.
O estrangeiro que estiver em um dos países de fronteira terrestre e precisar atravessála para embarcar em voo de retorno a seu país de residência poderá ingressar no País,
desde que tenha a devida autorização da Polícia Federal.

Estudo da CNC aponta perdas de R$ 86,4 bilhões em cinco
semanas
As regiões Sul e Sudeste concentram 70% das perdas de receita do varejo, segundo um
estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). No
período de 15 de março a 18 de abril, estima-se que o varejo brasileiro perdeu R$ 86,4
bilhões devido a crise provocada pelo coronavírus. O valor equivale a um encolhimento
de 39% no faturamento do comércio, com potencial de eliminar 28% dos postos formais
de trabalho do setor, o correspondente a 2,2 milhões de vagas, em um intervalo de até
três meses.
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Santa Catarina é o quinto estado com maior queda no faturamento, um valor estimado
em R$ 6,2 bilhões. São Paulo foi o estado que mais perdeu, R$ 26,58 bilhões, seguido
por Minas Gerais (R$ 6,9 bilhões), Rio Grande do Sul (R$ 6,6 bilhões) e Rio de Janeiro (R$
6,5 bilhões).

Voos entre EUA e Brasil podem ser suspensos, declara
Trump
Nesta semana, em conversa com o governador da Flórida, Ron DeSantis, o presidente
dos Estados Unidos, Donald Trump, cogitou a possibilidade de interromper voos
internacionais entre o Brasil e os Estados Unidos, diante do surto de coronavírus.
Na ocasião, Trump afirmou que não titubearia caso avaliasse a paralisação como uma
medida necessária. “O Brasil tem um grave surto, como vocês sabem. Eles também
foram em outra direção em relação a outros países da América do Sul. Se você olhar os
dados, vai ver o que aconteceu, infelizmente, com o Brasil”, disse o presidente dos EUA.
O governador da Flórida se mostrou favorável às companhias aéreas serem capazes
de testar os passageiros tanto no embarque, quanto no desembarque, uma forma de
tentar amenizar o avanço da pandemia do coronavírus nos EUA sem afetar os voos
entre os países.

Turismo doméstico será pontapé para retomada do setor,
afirma ministro
Em videoconferência com o BTG Pactual, realizada na quarta-feira (29), o ministro do
Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, afirmou que o turismo doméstico pautará a retomada
do setor no país após a pandemia. Segundo ele, o Ministério do Turismo já está
trabalhando em um plano que será puxado por uma grande divulgação dos destinos
nacionais e a integração entre os modais de transporte, fazendo com que destinos
próximos possam ser visitados em uma só viagem.
“Vamos ter um amplo plano de promoção nacional do turismo brasileiro incentivando
a nossa população a fazer o turismo doméstico e conhecer a nossa diversidade de
destinos. Com isso, o objetivo é retomar o turismo do Brasil aos patamares já atingidos
nos últimos tempos, transformando o potencial em realidade e em geração de emprego
e renda para todos os brasileiros”, concluiu Álvaro Antônio.
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De acordo com o ministro, a retomada só será possível após a sobrevivência do setor.
Para isso, Álvaro Antônio destacou a linha de crédito de até R$ 5 bilhões que deverá ser
liberada pelo Ministério da Economia para ajudar os trabalhadores e empreendedores
do Turismo do país.

Aprovada MP 907, que transforma a Embratur em Agência
de Promoção Internacional
Foi aprovada na noite de terça-feira (28.04), pelo Senado Federal, a Medida Provisória
907, que transforma a Embratur em Agência Brasileira de Promoção Internacional do
Turismo. Com a mudança, a agência se transforma em um Serviço Social Autônomo, de
direito privado. A nova Agência será supervisionada pelo Ministério do Turismo. O texto
estabelece que, em caso de decretação do estado de emergência e, até seis meses
após o fim dessa situação, a Embratur está autorizada a promover exclusivamente o
turismo doméstico, inclusive por meio de convênios com os estados, o Distrito Federal
e os municípios, sob a coordenação do MTur. A nova lei segue agora para sanção
presidencial.
“A transformação da Embratur em agência é uma vitória para o setor do turismo, tão
castigado pelo coronavírus. Tenho convicção de que uma Embratur mais forte, ágil e
moderna será crucial para o momento de retomada do turismo tanto doméstico como
internacional. Mais do que nunca, esta mudança está relacionada a sobrevivência de
nosso setor que corresponde a 8,1% do PIB brasileiro”, avaliou o ministro do Turismo,
Marcelo Álvaro Antônio.
O texto possibilita, ainda, que a Embratur auxilie no processo de repatriação de brasileiros
impossibilitados de retornar ao País, em casos de decretação de estado emergência,
como é o caso da Covid-19, sob a coordenação dos Ministérios das Relações Exteriores
e do Turismo, em articulação com a Agência Nacional de Aviação Civil e o Ministério da
Justiça e Segurança Pública.
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Série de seminários online da Braztoa discute turismo póspandemia
O debate voltado à superação de dificuldades geradas pela pandemia do novo
coronavírus no país conta com mais uma importante colaboração. Uma série de
webinars (seminários online) iniciada pela Associação Brasileira das Operadoras de
Turismo (Braztoa) reúne diversos especialistas nacionais e internacionais do ramo para
avaliar o atual momento de dificuldades e projetar cenários futuros em relação ao
mercado de viagens.
Com o tema ‘Turismo Pós-Pandemia: Oportunidades para Reinventar’, a iniciativa,
uma parceria junto à consultoria Amplia Mundo e o Laboratório de Estudos em
Sustentabilidade e Turismo da Universidade de Brasília (LETS/UnB), aborda pontos
como inovação, gestão de crise e comunicação, entre outros. Algumas apresentações
são exclusivas a associados da entidade, e outras serão abertas ao público em geral,
com vagas limitadas.
Os webinars da Braztoa serão realizados todas as terças e sextas-feiras, às 17h, até o fim
de maio. O primeiro, ocorrido no último dia 24 somente com associados, teve como
pauta a análise de cenários políticos, incluindo demandas do turismo no Congresso
Nacional.
As inscrições podem ser feitas pelo endereço https://bit.ly/3cO5VC1, canal por meio do
qual o interessado receberá um link de acesso.
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Coronavírus impacta 98% das empresas de eventos, diz
pesquisa
O isolamento social impactou severamente os negócios de eventos no país. Uma
pesquisa realizada pelo Sebrae, em parceria com a Associação Brasileira de Empresas de
Eventos (Abeoc) e a União Brasileira dos Promotores de Feiras (Ubrafe), realizada entre
14 e 22 de abril, mostra que a pandemia do coronavírus impactou 98% das empresas do
segmento.
Para driblar os efeitos da crise, 35% dos empresários ouvidos negociaram crédito para
realizar os eventos cancelados futuramente. A maior parte das empresas colocou
seus funcionários para trabalhar on-line, enquanto outras deram férias. Segundo o
levantamento, que ouviu 2.702 empresas, 98% delas foram impactadas pela pandemia
do coronavírus – com uma média de 12 eventos cancelados por empresa.

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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https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/aviacao/governo-federal-proibe-entrada-de-estrangeiros-no-brasil-por-30-dias/
http://santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5262-covid-19-santur-atualiza-manual-de-boas-praticas-para-hoteis-epousadas-com-regras-para-restaurantes-e-academias
http://santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5264-covid-19-santur-lanca-manual-de-boas-praticas-para-restaurantes-eservicos-de-alimentacao-em-sc
http://santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5265-santur-e-trade-turistico-do-vale-europeu-buscam-estrategias-para-aretomada-do-turismo-na-regiao
http://santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5268-covid-19-santur-e-mtur-trocam-detalhes-sobre-solucoes-e-dificuldadesdurante-a-crise
http://santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5266-em-primeira-reuniao-grupo-de-trabalho-analisa-detalhes-para-areabertura-da-concessao-do-centro-de-eventos-de-bc
http://santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5267-santur-debate-com-o-trade-do-grande-oeste-solucoes-para-alavancar-oturismo-regional-no-pos-covid-19
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-empresas-catarinenses-terao-apoio-da-fapesc-nodesenvolvimento-de-solucoes-imediatas
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-painel-divulga-dados-das-perguntas-enviadas-ao-governo-doestado-sobre-o-combate-a-covid-19
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-segunda-rodada-de-conversas-com-municipios-apresentadados-do-estado-no-combate-a-covid-19
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/servicos/coronavirus-comercio-perde-mais-de-r-86-bilhoes-em-cinco-semanas/
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/aviacao/donald-trump-nao-descarta-suspender-voos-para-o-brasil/
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/aviacao/governo-federal-proibe-entrada-de-estrangeiros-no-brasil-por-30-dias/
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13485-s%C3%A9rie-de-semin%C3%A1rios-online-da-braztoa-discuteturismo-p%C3%B3s-pandemia.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13488-cursos-de-turismo-online-prepare-se-para-o-futuro-sem-sair-decasa.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13490-turismo-dom%C3%A9stico-ser%C3%A1-pontap%C3%A9-pararetomada-do-setor,-afirma-ministro.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13492-aprovada-mp-907,-que-transforma-a-embratur-emag%C3%AAncia-de-promo%C3%A7%C3%A3o-internacional.html
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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.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS
(COVID-19) EM SANTA CATARINA ACESSE:
coronavirus.sc.gov.br
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
Acesse o boletim 04/2020 >> https://bit.ly/B042020
Acesse o boletim 05/2020 >> https://bit.ly/B052020
Acesse o boletim 06/2020 >> https://bit.ly/B062020
Acesse o boletim 07/2020 >> https://bit.ly/B072020
Acesse o boletim 08/2020 >> https://bit.ly/B082020
Acesse o boletim 09/2020 >> https://bit.ly/B092020

