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

ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
GT de Concessão realiza visita técnica e aprova
andamento das obras no Centro de Eventos de
Bal. Camboriú
O Grupo de Trabalho de Concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú
(GT de Concessão), criado pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa
Catarina (Santur), realizou uma uma visita técnica, na quarta-feira (13) para analisar o
andamento das obras do equipamento turístico. Durante a visita, a equipe formada
por representantes da Santur, SC Parcerias (SCPar), Secretaria de Turismo de Balneário
Camboriú e Conselho Municipal de Turismo (Comtur) avaliou juntamente as empresas
licitadas para a execução das obras, detalhes sobre a instalação das divisórias, do arcondicionado e também dos elevadores.
- É uma das obras prioritárias do governo do estado, foi montada uma força-tarefa
para que acelerasse as obras mesmo em período de pandemia. Essa reunião foi
extremamente proveitosa, pois conseguimos checar de perto o andamento das obras
e realizar as análises necessárias para seguirmos com o nosso cronograma. Esse é mais
um importante passo para avançarmos na concessão do Centro de Eventos. Esse Grupo
de Trabalho foi criado justamente para estarmos alinhados com todos que desejam
que esse equipamento seja concedido o mais breve possível - avaliou o presidente da
Santur, “Mané” Ferrari.
Diante do novo cenário de pandemia, o Grupo de Trabalho está realizando todas as
análises e os estudos necessários para que o processo licitatório seja retomado o mais
breve possível, conforme destaca o representante da SC Parcerias no GT, Ramiro Zinder.
- A SCPar mantém a sua postura de transparência no desenvolvimento de suas ações e
nos projetos de concessão que atua. Os ajustes estão sendo feitos nesse processo, pois o
cenário mudou com a pandemia. Estamos revisando os parâmetros macroeconômicos
das planilhas, a fim de projetar de forma mais calibrada a realidade do setor de eventos
- disse Ramiro Zinder.
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Para o secretário de Turismo de Balneário Camboriú, Valdir Walendowsky, a reunião do
GT de Concessão foi importante para que a prefeitura e demais órgãos, que enxergam a
relevância do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, possam ter o real entendimento
sobre o andamento do cronograma estipulado. O secretário destacou a transparência
nas informações que essa proximidade junto ao processo licitatório possibilita.
- Eu saio animado da reunião, pois vejo que os trabalhos estão sendo executados. Seja
pela empresa das divisórias, do ar-condicionado e também dos elevadores. Isso tudo
faz com que a gente siga de acordo com o cronograma estabelecido. Além disso, com
esse grupo de trabalho, formado por pessoas que conhecem o turismo, as obras e os
eventos, podemos passar a melhor informação para o trade de Balneário Camboriú e
também a prefeitura municipal - destacou Valdir.
Essa foi a segunda reunião do GT de Concessão, a primeira aconteceu por meio de uma
videoconferência, a partir da criação do grupo de trabalho, em abril. O GT de Concessão
foi formado pela Santur, SCPAR e Procuradoria Geral do Estado (PGE), especificamente
para tratar da Concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. A secretaria de
Turismo de Balneário Camboriú e também o Conselho Municipal de Turismo (Comtur)
do município detém vaga no GT.
O presidente do Comtur de Balneário Camboriú, Osny Maciel Júnior, ressaltou a
evolução rápida das obras realizadas pelas empresas.
- Nós entramos em sala por sala, ambiente por ambiente, foi muito satisfatório ver
a evolução da obra. Salas com carpetes, com as máquinas de ar-condicionado, com
forros pintados e prontos para a entrega. A gente vê com muita satisfação o trabalho
dos operários. Foi uma surpresa muito positiva em ver como o centro de eventos está
hoje - disse o presidente do Comtur, Osny Maciel.
O assessor especial do gabinete da Santur, Renê Meneses também esteve presente.
O Grupo de Trabalho segue com as atividades e suas reuniões periódicas, de acordo
com um cronograma estabelecido. Cabe ainda ressaltar que a visita técnica contou
com todos os cuidados necessários que este momento de enfrentamento da Covid-19
exigem.
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Santur realiza capacitação de operadores e agentes de
viagens da Colômbia
A convite da Embaixada do Brasil na Colômbia, a Agência de Desenvolvimento do
Turismo de Santa Catarina (Santur) realizou, na quinta-feira, 14, uma capacitação para
operadores e agentes de viagens colombianos.
A apresentação dos atrativos turísticos do estado foi feita pela servidora Sandra Silveira,
da gerência de Promoção Turística da Santur. Também participaram da atividade,
transmitida via Youtube, o Floripa Convention & Visitors Bureau, de Florianópolis e o
Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau.
Além de destacar a variedade de cenários e atrativos de Santa Catarina que podem ser
visitados em todas as estações do ano, também foram abordadas as medidas que o
estado vem adotando para enfrentar a pandemia do novo coronavírus e o planejamento
para a retomada do setor quando as viagens forem liberadas.

Pesquisa da Santur com o trade avalia expectativas de
retomada e impactos do coronavírus no Turismo em SC
Como uma das atividades econômicas mais importantes do estado, a retomada do
turismo é esperada, por parte do empresariado catarinense, para o segundo semestre
deste ano. É o que aponta a pesquisa da Agência de Desenvolvimento do Turismo
(Santur), realizada no mês de abril com mais de 800 empresas e entidades de classe.
De acordo com os dados levantados, 24% dos entrevistados acreditam quanto a uma
retomada mais intensa das atividades do Turismo ainda em 2020, embora na opinião da
maioria (52%) a recuperação dos negócios deve ocorrer com mais força só no próximo
ano.
A pesquisa, direcionada a empresários do setor em todas as regiões catarinenses, foi
desenvolvida para mensurar os impactos da pandemia da Covid-19 no turismo, com
informações colhidas entre 15 e 20 de abril de 2020.
Para o presidente da Santur, Leandro Mané Ferrari, a relevância desse trabalho está
justamente nos dados que irão auxiliar a Santur a nortear ações, de forma conjunta
com o trade, para a retomada das atividades turísticas no estado.
- Teremos mais detalhes sobre os impactos causados pelo coronavírus no turismo. As
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respostas colhidas junto ao trade nos trazem informações para que possamos ser mais
assertivos nas ações que estão sendo tomadas em conjunto com o Conselho Estadual
de Turismo (CET) e com o trade das diferentes regiões de Santa Catarina - destacou
Mane Ferrari.
++Acesse aqui a pesquisa completa da Santur, com o trade catarinense
Participaram do estudo, coordenado pela Diretoria de Estudos e Inovação/Santur com
apoio da Rede Brasileira de Observatórios do Turismo, empresas de diferentes portes e
segmentos. Por meio de um formulário eletrônico foram levantadas informações como
tempo de atuação, volume de atendimento, preços praticados, número de funcionários
e quais medidas as empresas vêm tomando para minimizar o impacto gerado pela
pandemia.
Responderam o formulário 866 empresas com registro no Cadastur (Cadastro dos
Prestadores de Serviços Turísticos) e entidades de classe de diferentes segmentos,
como meios de hospedagem, agências de viagens, alimentação, transporte, eventos e
empreendimentos de lazer. Metade são microempresas e 23% são microempreendedores
individuais (MEI).
Pelo tempo de atuação no mercado, 44% dos participantes têm mais de 10 anos, 27% têm
entre 4 e 10 anos e 29% têm menos de três anos de existência. Maduras, consolidadas ou
recentes, a maioria sofreu algum impacto com as medidas de isolamento necessárias
para diminuir a velocidade de contágio do coronavírus.

Conselho Estadual de Turismo e Santur discutem sobre as
mudanças no setor induzidas pela Covid-19
Os reflexos do novo coronavírus no turismo e as adaptações necessárias para a retomada
das atividades do setor permearam os debates do Conselho Estadual de Turismo (CET)
na reunião realizada na terça-feira (12), por videoconferência. O colegiado é formado por
representantes de todas as regiões de Santa Catarina, de distintos segmentos turísticos
e, em tempos de Covid-19, vem atuando como importante mediador entre o setor e
a Agência de Desenvolvimento do Turismo (Santur), órgão vinculado ao Governo do
Estado.
O presidente do CET, Nilton Pacheco, reforçou que é importante que toda cadeia
produtiva do turismo se ajuste a este novo momento, especialmente no que está
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relacionado às normas sanitárias. “Só vamos conseguir que o setor siga aberto se todos
estiverem cumprindo com as normatizações. Então, meu apelo a todos é que coloquem
nos pleitos de vocês que é importante adotar as medidas de segurança e fiscalização,
fundamentais para a retomada econômica. A má prestação de serviço vai tornar as
coisas mais difíceis”, alertou.
Nesse sentido, o presidente da Santur agradeceu a colaboração e apoio do colegiado
nas questões relacionadas à pandemia. “Queremos trabalhar juntos, sabemos que este
é um momento complicado e por isso temos que mostrar o que é o turismo e tudo que
tem por trás, toda a cadeia produtiva. É o momento de mostrar o quanto o turismo é
importante para a economia e que estamos incumbidos de fortalecer o nosso estado”,
frisou.

Projeto que cria rede de rotas cênicas avança em Santa
Catarina
Representantes das três regiões turísticas que integram o Projeto Rota Cênica
Catarinense - Serra, Encantos do Sul e Caminho dos Canyons, participaram de uma
reunião na quarta-feira (13), com a equipe da Agência de Desenvolvimento do Turismo
de Santa Catarina (Santur) e o responsável pela projeto e diretor da empresa Biosfhera
Empreendimentos Ambientais, Ike Gevard. A conversa, por videoconferência, teve como
objetivo informar sobre o que já foi realizado e o alinhamento das ações planejadas.
No final de 2019 a Santur firmou acordo de cooperação com a Biosfhera para a execução
do projeto Rotas Cênicas Catarinenses, que visa destacar a riqueza natural, histórica
e cultural, valorizando os elementos que formam a paisagem e contribuindo para a
qualidade do trajeto percorrido. A iniciativa, explica Gevaerd, busca criar uma rede de
rotas cênicas no estado, ligando as regiões turísticas e seus produtos, “transformando
caminhos onde mal se vêem coisas em caminhos onde se fazem coisas”.
O projeto vem sendo desenvolvido desde 2014, tendo a Serra Catarinense como piloto.
São 400 km de estradas federais, estaduais e municipais que abrangem os municípios
de Bom Retiro, Urubici, Grão Pará, Lauro Müller, Bom Jardim da Serra, São Joaquim,
Painel, Rio Rufino e Urupema.
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Secretaria apura envio de EPIs do Ministério da Saúde fora
de normas sanitárias vigentes
O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), detectou
que alguns lotes de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) enviados com a
identificação do Ministério da Saúde estavam em desacordo com as normas sanitárias
vigentes. Uma vistoria foi realizada pela Diretoria Estadual de Vigilância Sanitária (DIVS)
em materiais recebidos na manhã desta sexta-feira, 15.
Técnicos da SES foram alertados por servidores públicos diante da entregas de
equipamentos de proteção individual (EPIs) com o nome do MS. Foi constatado que
as luvas descartáveis não vieram identificadas, apresentavam armazenamento e
acomodação em desacordo com as normas sanitárias vigentes, além de quantitativo
menor.

Santa Catarina mantém menor taxa de desemprego do
Brasil no primeiro trimestre de 2020
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na manhã de sexta-feira,
15, que Santa Catarina manteve a menor taxa de desocupação do Brasil no primeiro
trimestre de 2020. Até o fim de março, o índice no estado era de 5,7%, enquanto a média
nacional ficou em 12,2%. Os números fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) e englobam apenas as primeiras semanas da
pandemia de Covid-19 no país.
Na avaliação do governador Carlos Moisés, embora Santa Catarina tenha sido atingida
economicamente pela chegada do novo coronavírus, a divulgação dos dados do
IBGE mostra que o estado possui uma posição sólida dentro do país e que terá uma
recuperação mais rápida assim que a emergência na área da saúde for controlada.
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Fórum Catarinense de Mudanças Climáticas é reativado
durante Webinar
Mais de 150 pessoas de diferentes estados participaram do Webinar sobre mudanças
climáticas, promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável e que reuniu diversos atores para uma ampla discussão sobre a relevância
do papel da sociedade nas ações ambientais. O evento também teve o propósito de
reativar o Fórum Catarinense de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade, um
instrumento fundamental no incentivo ao diálogo entre instituições públicas, privadas
e setor produtivo.
O objetivo é integrar e subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas
voltadas a uma economia regenerativa e de baixo carbono, à conservação da
biodiversidade, ao desenvolvimento do conhecimento climático e estabelecimento de
medidas de mitigação e adaptação.

Coronavírus em SC: Clínicas de Hemodiálise recebem testes
rápidos para a Covid-19 e EPIs
Santa Catarina distribuiu 3.100 testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19 e diversos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recebidos do Ministério da Saúde para 30
clínicas de hemodiálise. Em EPIs foram entregues: 3.320 aventais; 1.557 caixas com 100
luvas; 2.515 caixas de 50 máscaras cirúrgicas; 7.150 álcool gel; 55 embalagens de Propé
(sapatilhas descartáveis), com 100 em cada; e um óculos de proteção por profissional.
Foi estabelecido como critério para distribuição o número de profissionais inscritos
no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Das 30 clínicas, seis
não tinham profissional cadastrado, desta forma foi avaliado o número de máquinas
existentes e relacionado as demais clínicas para estimar o número de profissionais que
não constavam no CNES.
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Saiba como fazer seu agendamento no Detran para
atendimento presencial durante a pandemia
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) voltou a atender presencialmente a
população, com o auxílio de uma tecnologia desenvolvida durante as semanas em que
o atendimento ao público esteve suspenso como medida de controle da pandemia.
A ferramenta é um sistema de agendamento online, desenvolvido pelo Centro de
Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc), que permite ao cidadão
marcar um horário para ser atendido.
A tecnologia foi criada em regime de máxima prioridade para enfrentamento da
pandemia da Covid-19. O objetivo é permitir o controle da quantidade de pessoas que
vai até o Detran em cada horário, evitando aglomeração. A capacidade de atendimento
foi reduzida em 50%.

Situação do transporte público de passageiros é debatida
em reunião com Governo do Estado
O Governo do Estado avançou mais uma etapa com os representantes do setor de
transportes de passageiros em Santa Catarina para a construção da retomada das
atividades. Na manhã de quinta-feira, 14, foi realizada na sede da Defesa Civil uma
reunião entre representantes da categoria, o secretário de Estado da Infraestrutura e
Mobilidade (SIE), Thiago Vieira, e técnicos da Secretaria de Estado da Saúde.
As orientações sanitárias foram apresentadas e deliberadas com os representantes do
setor, que solicitaram alguns ajustes.
“A reunião foi importante para apresentar os anseios e detalhes do segmento para os
técnicos da saúde e, assim, ser possível elaborar medidas que sejam seguras, mas que
também atendam as necessidades do setor”, explica o secretário da Infraestrutura,
Thiago Vieira.
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Udesc retomará aulas não presenciais nos 50 cursos de pósgraduação da instituição
A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) decidiu na última quarta-feira, 13,
retomar as atividades de ensino dos 50 cursos de mestrado e doutorado da instituição
de forma não presencial. A medida é resultado de resolução ad referendum do reitor,
Dilmar Baretta, e define a continuidade das aulas, de forma não presencial, a partir
de 25 de maio em todos os programas de pós-graduação. As aulas presenciais estão
suspensas desde 17 de março em decorrência da pandemia do novo coronavírus,
seguindo decretos do Governo de Santa Catarina.
Com isso, os professores dos cursos de pós-graduação poderão ministrar aulas não
presenciais utilizando recursos da tecnologia da informação e comunicação enquanto
persistirem as restrições sanitárias.

Temperaturas baixas exigem cuidados extras para a
prevenção de doenças
O inverno ainda não chegou, mas a queda de temperatura registrada nesta semana
traz um alerta: é preciso aumentar ainda mais a atenção aos cuidados com a higiene
para evitar a disseminação de doenças, principalmente as respiratórias. Nessa época de
outono, inverno, para se proteger do frio, as pessoas tendem a ficar em locais fechados,
sem ventilação, aumentando as chances de infecção por vírus.
O médico infectologista da Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES), Eduardo
Campos de Oliveira, ressalta que não é o frio que provoca doenças infecciosas. “Não
é porque a temperatura está mais baixa que nós pegamos resfriados, gripes e até
mesmo o coronavírus. Na verdade, a temperatura mais baixa faz com que os ambientes
fiquem mais fechados, as pessoas fiquem mais agrupadas nestes ambientes e basta
uma pessoa sintomática respiratória para que haja uma disseminação mais fácil dessas
viroses”, explica.
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Agentes financeiros privados poderão operar Fungetur
Uma portaria do Ministério do Turismo publicada nesta sexta-feira (15) permite que
agentes financeiros privados também operem o Fundo Geral do Turismo (Fungetur),
antes restrito aos agentes públicos. A mudança permitirá um aumento de instituições
ofertando o crédito específico para o setor do turismo que recebeu, na última semana,
um aporte de R$ 5 bilhões por meio da Medida Provisória 963. A portaria prevê, ainda,
a possibilidade de empréstimo para Micro Empreendedores Individuais (MEI). Para ter
acesso ao crédito, o prestador de serviço turístico precisa estar cadastrado no Cadastur,
do Ministério do Turismo.
Turismo ganha prioridade em programa de investimentos do governo federal
Decreto publicado no Diário Oficial da União da última quinta-feira (14.05) qualifica
a política de atração de investimentos privados ao setor de turismo no âmbito do
Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI). Assinado
pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o texto prevê
a elaboração de estudos destinados à implementação de novos empreendimentos
privados e ao aproveitamento turístico de ativos culturais e naturais do país. (Confira
aqui o decreto)

Ministro do Turismo apresenta ações da Pasta para os
setores de hotelaria e de parques temáticos
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, esteve reunido na última quintafeira (14.05) com representantes dos setores hoteleiros e de parques temáticos. A
videoconferência teve como objetivo apresentar as últimas ações realizadas pela Pasta
para ajudar o setor, grande afetado pela pandemia do novo coronavírus. Entre as
medidas destacadas estão a disponibilização do crédito de R$ 5 bilhões e o lançamento
do selo “Turista Protegido” que garantirá a segurança sanitária dos empreendimentos
turísticos.
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Turismo doméstico será o primeiro a se recuperar após
pandemia, aponta pesquisa
Destinos nacionais deverão ser os mais procurados por turistas brasileiros após o fim
de restrições geradas pelo novo coronavírus. É o que mostra uma pesquisa divulgada
na terça-feira (12.5) pela consultoria Cap Amazon e pelo portal Mercado & Eventos, que
avaliou as perspectivas de mais de 400 agentes de viagem das cidades de São Paulo,
Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba.

Retomada do tráfego internacional aos níveis de 2019 só
deve acontecer em 2024
A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), em nova análise, revelou que
os danos causados pela Covid-19 às viagens aéreas se estendem no médio prazo, com
impacto maior nas viagens internacionais/de rotas longas. Segundo a associação, as
medidas de quarentena prejudicariam ainda mais a confiança nas viagens aéreas. Uma
abordagem em camadas baseada no risco envolvendo medidas de biossegurança é
fundamental para a retomada do setor, acredita a Iata.

Pesquisa aponta que 65% dos hotéis permanecem fechados
no Brasil
Dados do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (Fohb) revelaram que 65% dos
870 hotéis associados em todo o Brasil permanecem de portas fechadas por conta da
pandemia do coronavírus (Covid-19). A pesquisa, referente a terceira semana de maio,
revelou ainda que 18,5% destes empreendimentos têm a previsão de reabrir ainda este
mês. Participaram da amostra hotéis tradicionais, condotel (copropriedades hoteleiras)
e apart-hotéis, em meio a pandemia do coronavírus (Covid-19).
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BH, Curitiba e Florianópolis têm os melhores aeroportos do
Brasil no 1° trimestre
Florianópolis/SC (4,72), Curitiba/PR (4,68) e Confins/MG (4,45) – nas categorias até 5
milhões de passageiros ano, de 5 a 10 milhões e acima de 10 milhões, respectivamente,
foram eleitos os melhores aeroportos do Brasil no primeiro trimestre de 2020. O total
de avaliações positivas referentes ao conjunto dos 20 aeroportos pesquisados atingiu
92% de “bom” e “muito bom”. No mesmo período do ano passado, o percentual ficou
em 90%.

Azul garante ter recursos para enfrentar a crise por mais 12
meses
Ao divulgar os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020 na quinta-feira (14),
a Azul deixou claro que pode suportar o impacto da crise causada pela pandemia do
novo coronavírus (Covid-19) por mais um ano se necessário, dada a sua atual posição
de caixa, que foi ligeiramente acima da constatada em março. Ao fim deste primeiro
trimestre, o total de caixa e os investimentos da Azul somavam R$ 3,1 bilhões.

Comissão Europeia define orientações para reabertura das
fronteiras
A Comissão Europeia definiu, na quarta-feira (13), orientações para a reabertura das
fronteiras, para a redução das restrições de viagem entre os estados-membros da
União Europeia e para permitir a reabertura das empresas de Turismo. As propostas
com vista a restaurar, de forma segura, o espaço de livre circulação na Europa, suspenso
há cerca de dois meses no quadro dos esforços para conter a propagação da pandemia
de coronavírus (Covid-19).
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Balneário Camboriú lança pesquisa sobre intenção de
viagens pós-pandemia
A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário Camboriú lançou,
na terça-feira (12), uma pesquisa eletrônica com intuito de conhecer a intenção de
viagem dos turistas, após a regularização de viagens por conta da pandemia do Covid-19.
“Como o primeiro destino turístico do Estado a lançar, o foco é dar o suporte para a
tomada de decisões da secretaria e do trade turístico da cidade”, afirmou o secretário
de Turismo, Valdir Walendowsky.
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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.
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