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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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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)
Santur lança guia de conduta em atrativos
turísticos de Santa Catarina
A Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) elaborou um guia de
conduta em atrativos turísticos, enfatizando a importância dos cuidados recomendados
pelo Governo do Estado de Santa Catarina para evitar a disseminação e contágio do novo
coronavírus.
O documento, elaborado com base nos decretos da Secretaria do Estado da Saúde (SES)
e do Grupo de Ações Coordenadas (Grac), está disponível para as pessoas e também os
demais integrantes do trade turístico de Santa Catarina.
- Preparamos um guia de conduta para que as pessoas que saem de casa compreendam
a importância dos cuidados necessários para evitar a vulnerabilidade de contágio da
Covid-19 em pontos turísticos. Além de alertar que, este não é o momento mais ideal para
esse tipo de turismo, mas passar todas as recomendações que estão determinadas em
decreto do Governo do Estado de isolamento social. Essas regras precisam ser seguidas disse o presidente da Santur, Mané Ferrari.
A iniciativa da Santur se justifica no aumento da procura por atrativos turísticos com
a queda nas temperaturas, como foi registrado na Serra catarinense no último fim de
semana e com previsões de novo crescimento na procura pela região.
- A Santur está atenta com o que está acontecendo na Serra catarinense e em demais
regiões turísticas do Estado. Estamos em contato diário, em videoconferências e também
em grupo de conversa, sobre aquilo que está ocorrendo em todas as regiões. Por isso, a
importância do trabalho conjunto para a conscientização das pessoas de seguirem as
regras do governo - salientou.
No mesmo sentido, Mané Ferrari reforça a importância dos Manuais de Boas Práticas para
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hotéis, hospedagens, pousadas e restaurantes, elaborados pela Santur e disponíveis no
site e demais redes.
Embora a movimentação de pessoas não esteja proibida, quem decidir circular deve estar
consciente de que a pandemia ainda não está controlada e as medidas, estipuladas pelo
Governo de Santa Catarina, servem para conter o aumento do contágio. Além disso,
seguem valendo os Decretos Estaduais que recomendam evitar aglomerações, uso de
máscaras e higienização das mãos com álcool gel 70% ou outro produto de efeito similar,
entre outros cuidados.
Acesse o Guia ao clicar aqui
http://www.santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5285-santur-lancaguia-de-conduta-em-atrativos-turisticos-de-santa-catarina

Desafios para retomada do turismo são debatidos pela
Santur com o trade da Grande Florianópolis
Representantes do trade turístico da Grande Florianópolis participaram nesta sextafeira (22), da videoconferência promovida pela Agência de Desenvolvimento do Turismo
de Santa Catarina (Santur) para discutir sobre os impactos da pandemia de Covid-19 no
turismo catarinense.
- Estamos realizando reuniões com todas as regiões do estado para alinhar as ações
da Santur e as ações do trade. Além disso, é uma forma de mostrar o que a Santur vem
planejando e realizando e conhecer as demandas do setor nesse momento. Entendemos
que agora é preciso unir esforços para encontrar conjuntamente soluções para superar
essa crise”, explanou o presidente da Santur, Mané Ferrari.
Durante a reunião foram destacadas duas ações empreendidas pela Santur para auxiliar
o setor na retomada das atividades. Uma delas é o Programa Viaje Mais SC, que está em
fase final de formatação e visa estimular o turismo regional. De acordo com o diretor
de Marketing da Santur, Carlos Eduardo de Sá, a primeira, das seis etapas do programa,
consiste na criação de um selo duplo a ser concedido a empreendimentos turísticos que
seguem as recomendações de segurança e que oferecem um produto diferenciado ao
catarinense.
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O coordenador da IGR Grande Florianópolis, Marcelo Alves, informou que o trade da região
vem construindo algumas estratégias focadas no turismo local e incentivando os próprios
moradores a conhecer suas cidades assim que a situação da pandemia passar. Uma das
ações é a produção de material audiovisual de atrativos turísticos.
Um segundo projeto em construção será um festival gastronômico, incentivando as
pessoas a comprar pratos típicos dos estabelecimentos, porém para consumir em casa.
“O foco é promover a gastronomia e cultura local, cuidando em como posicionar o plano
de retomada sem conflitar com as restrições de circulação”, explicou.

Santur e trade do Vale das Águas avaliam impactos e
estratégias para o turismo regional
Para estreitar o diálogo e discutir com o trade turístico as estratégias para enfrentar os
impactos da pandemia de Covid-19, a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa
Catarina (Santur) realizou nesta segunda-feira (18) mais uma videoconferência, desta vez
com representantes da região Vale das Águas.
- A reuniões nos permitem conhecer as preocupações e prioridades do setor neste
momento. As informações são debatidas com o Grac (Grupo de Ações Coordenadas) e nos
ajudam a elaborar as normativas para a retomada de cada segmento. Foi desse modo que
trabalhamos com os meios de hospedagens e os serviços de alimentação, que puderam
retomar parcialmente as atividades, respeitando as normas sanitárias - explicou o
presidente da Agência, Leandro Mané Ferrari. Ele também destacou que o turismo é um
dos setores econômicos mais impactados pela pandemia e sua retomada estará focada no
turismo doméstico.
Nesse sentido, a Santur está estruturando um programa que visa estimular os catarinenses
a conhecer os atrativos do estado. Conforme explicou o diretor de Marketing da Santur,
Carlos Eduardo de Sá, o programa “Viaje+SC” terá seis fases, começando pela certificação
de empreendimentos que cumprem as recomendações sanitárias de controle da Covid-19
e ao mesmo tempo oferecem um produto diferenciado aos catarinenses. As demais etapas,
que inclui a promoção de atrativos, serão gradualmente implementadas.
O programa foi bem recebido pelo trade do Vale das Águas. Para o presidente da Instância
de Governança Regional (IGR), Fábio Sousa, especialmente as ações de promoção turística
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ajudarão o setor a recuperar a posição favorável que havia sido alcançada antes da
pandemia. “Precisaremos desse apoio para voltar a impulsionar as atividades na região”,
frisou.
A consultora do Sebrae/SC, Sílvia Nowalski, acrescentou que o turismo na região vinha
passando por um bom momento, de reconhecimento da atividade. “Com a crise, a
tendência é que o turismo deixe de ser uma prioridade, então precisamos definir boas
estratégias para recuperar este movimento”, comentou.
Outra frente de atuação da Santur está relacionada ao crédito. Desde que foi declarada a
pandemia, a direção da Agência vem tratando do assunto com o Ministério do Turismo,
que na semana passada anunciou a liberação de R$ 5 bilhões via Fundo Geral do Turismo,
focado principalmente em capital de giro. Para dar mais agilidade na liberação dos
financiamentos a Santur montou uma equipe que está atuando junto ao Badesc na análise
documental das propostas de crédito.

Governo apresenta à Fecam ferramenta para ações
regionalizadas de combate à pandemia
Os municípios catarinenses agora terão acesso à base de inteligência de dados utilizada
pelo governo estadual, para balizar as ações regionalizadas de combate à Covid-19.
O governador Carlos Moisés apresentou a nova ferramenta tecnológica à Federação
Catarinense de Municípios (Fecam), em webconferência realizada nesta sexta-feira, 22.
Resultado do trabalho intersetorial entre técnicos do Governo do Estado e de diversas
entidades, como Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, Social Good Brasil e Data Science
Brigade, a ferramenta vai apresentar dados oficiais, atualizados e monitorados em tempo
real.

Santa Catarina é o estado que mais avança em
transparência sobre Covid-19
Santa Catarina foi o estado que mais avançou em relação à transparência nas ações de

enfrentamento ao coronavírus. De acordo com o ranking da Open Knowledge Foundation
- Brasil (OKBR), o Governo do Estado saltou de 48 para 88 pontos na contagem, alcançando
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um nível considerado alto de transparência e assumindo a quinta melhor pontuação do
Brasil. Na última semana o governo disponibilizou ao público a base de microdados com
informações sobre casos confirmados de Covid-19.

Outro ponto destacado pela OKBR é a confiabilidade dos dados catarinenses, visto que não

há divergências entre as diferentes fontes de informação disponibilizadas pelo Governo
do Estado.

Governo do Estado e setor agroindustrial discutem ações
para garantir segurança nas atividades
A construção de um protocolo de atuação priorizando a saúde de funcionários e a
segurança nas atividades do setor produtivo da agroindústria foram tema de reunião
entre o governador Carlos Moisés, líderes do setor, secretários de Estado e deputados
que integram a Comissão de Agricultura e Política Rural na Assembleia Legislativa de
Santa Catarina. No encontro na Casa d´Agronômica, na tarde desta quinta-feira, 21,
representantes das entidades ligadas à agroindústria catarinense elogiaram o trabalho
do Governo do Estado nas ações de enfrentamento à Covid-19.
O governador Carlos Moisés reforçou a importância do diálogo no alinhamento das
ações, informou que o Estado também já trabalha junto do Ministério da Agricultura na
construção do modelo mais adequado e seguro.

Governador participa de reunião com o presidente da
república sobre auxílio a estados e municípios
O governador Carlos Moisés participou de uma videoconferência com os presidentes
da República, Jair Bolsonaro, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Davi
Alcolumbre, e demais governadores na manhã de quinta-feira, 21. No encontro, que
contou também com a participação de ministros de Estado, o presidente se comprometeu
a sancionar o mais rapidamente possível o projeto de lei que prevê um auxílio de R$ 60
bilhões a estados e municípios.
A ajuda deverá ser paga em quatro parcelas. Caso o projeto seja sancionado, Santa Catarina
deve receber aproximadamente R$ 2,2 bilhões, somando o valor de Estados (R$ 1,3 bilhão)
e municípios (R$ 881 milhões).
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Saldo positivo na abertura de empresas demonstra
confiança empresarial na retomada econômica
Santa Catarina teve um saldo maior de empresas constituídas em 2020 quando comparado
ao mesmo período do ano passado. Desde o início do ano, até 13 de maio, o estado conta
com um saldo de 35.144 novas empresas, enquanto no mesmo período do ano passado
foram 31.955 constituições. Os dados foram apresentados pela Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável, por meio da Junta Comercial do Estado de
Santa Catarina (Jucesc).
Os dados mostram que o ambiente econômico do estado, apesar de toda a insegurança
gerada pela pandemia provocada pelo novo Coronavírus, ainda reflete o viés empreendedor
do cidadão catarinense e mostra um estado ainda pujante e confiante em uma retomada
do crescimento.

ESFERA FEDERAL (BRASIL)
Governo federal reforça medidas sanitárias no setor de
aviação civil
Empresas aéreas e aeroportos brasileiros devem adotar novas medidas sanitárias de
prevenção à Covid-19. Além do uso de máscaras por passageiros e funcionários, do
distanciamento de dois metros entre pessoas e da higienização de terminais e aeronaves,
são indicadas a utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) por trabalhadores,
conforme a situação; campanhas de comunicação e a divulgação de avisos sonoros; evitar
aglomerações e a organização criteriosa dos procedimentos de embarque e desembarque.
As medidas entraram em vigor na terça-feira (19). O novo protocolo da Anvisa recomenda,
ainda, a suspensão do serviço de bordo nos voos nacionais. No caso de manutenção,
deve-se priorizar alimentos e bebidas em embalagens individuais e higienizadas, mesmo
procedimento aplicado a viagens internacionais. As orientações resultam da atualização
de um protocolo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (Acesse o texto
aqui).
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Ministério do Turismo apoia divulgação de cursos gratuitos
online

O Ministério do Turismo vem realizando um levantamento de cursos a distância gratuitos
junto às instituições públicas de ensino de todo o país. Até o momento, 63 cursos estão
recebendo apoio de publicidade pela Pasta, entre eles os de edição e tratamento de
imagens, introdução à criação de sites, enoturismo e desenvolvimento regional.
Os cursos estão sendo oferecidos pelos Institutos Federais do Acre, Amazonas, Pernambuco
e do Rio Grande do Sul, e podem ser acessados pela Internet pelo site do Ministério do
Turismo de qualquer lugar do país. Além disso, o MTur já oferta duas qualificações online
gratuitamente: Gestor de Turismo e Atendimento ao Turista.

Ministério do Turismo anuncia nova estrutura para
impulsionar o mercado turístico e o setor cultural
O Ministério do Turismo anunciou nesta semana mudanças na estrutura da Pasta. A
Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo (SNETur) passa a se chamar Secretaria
Nacional de Infraestrutura Turística (SNINFRA) e ficará responsável exclusivamente
por coordenar, monitorar, supervisionar, apoiar e avaliar os planos, os programas e as
ações do MTur voltados à implementação de infraestrutura turística no País, seguindo as
normas sobre acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
O Ministério ainda contará com um Departamento de Inteligência Mercadológica e
Competitiva, dentro da Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do
Turismo (SNDTur). O novo setor será responsável, também, por criar um Plano Integrado
de Posicionamento de Imagem do Brasil; a definição dos produtos turísticos a serem
promovidos em âmbitos nacional e internacional, considerando as características da
oferta e o perfil da demanda; a política de segurança turística; e a gestão de Cidades
Criativas e Destinos Turísticos Inteligentes.
A atual Secretaria Nacional de Integração Interinstitucional (SNINT) passa a ser denominada
como Secretaria Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões (SNAIC),
composta por dois departamentos: Departamento de Ordenamento, Parceiras e Concessões
e Departamento de Atração de Investimentos. A SNAIC absorve as competências do atual
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Departamento de Ordenamento Turístico - DEOTur, da antiga Secretaria de Estruturação
do Turismo (SNETur). O objetivo é integrar o planejamento, o ordenamento e a gestão
territorial do turismo às estratégias de atração de investimentos, e possibilitar melhores
condições nas linhas de créditos e novas parcerias para o desenvolvimento do turismo. O
Programa Regionalização do Turismo, o Prodetur+Turismo, o mapeamento e categorização
de municípios e a gestão do Fungetur, ficam sob a responsabilidade da SNAIC.

Gol terá 100 voos diários e reabertura de mais bases em
junho

A Gol divulgou na terça-feira (19) alterações implementadas em sua malha aérea de
junho, que passa a contar com 32 voos diários a mais, chegando a 100 voos diários. Entre
eles, estão previstos os retornos das decolagens de Congonhas para Florianópolis (FLN),
Navegantes (NVT) e Salvador (SSA), com quatro saídas na semana, e Recife (REC), com
seis.
As bases reabertas em maio – Navegantes, em Santa Catarina, e Foz do Iguaçu, no Paraná
– mantêm-se em atividade em junho, período para o qual a Gol não tem planos de
reaver seus voos internacionais. Ajustes pontuais na malha aérea poderão ocorrer face a
mudanças de cenários da pandemia ou exigências regulatórias.

Tráfego aéreo de passageiros em abril tem pior resultado
desde 2000

Dados compilados pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), com base em
indicadores Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), apontam que a demanda por voos
domésticos no Brasil teve queda de 93% em abril, em comparação ao mesmo mês do ano
passado. A oferta de assentos recuou 91,35% na mesma comparação.
Este foi o pior resultado desde o ano 2000, refletindo o agravamento do impacto da
pandemia do novo coronavírus (Covid-19) na aviação comercial brasileira. Os dados
incluem as operações das associadas da Abear (Gol, Latam, VoePass/MAP), trazendo
números agregados das demais empresas nacionais.
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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

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