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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.
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TEMAS RELEVANTES PARA O
TURISMO
Aqui você irá saber as medidas do Governo de Santa Catarina e do Governo Federal
para combater a disseminação do coronavírus

ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
Enfrentamento à pandemia e economia fortalecida
colocam estado como destaque nacional

A menor taxa de letalidade em decorrência do novo coronavírus e a ampliação da rede
de atendimento colocam Santa Catarina como referência nacional no enfrentamento à
Covid-19. Além de ter assegurado leitos de UTI para todos que precisam, o Governo do
Estado também trabalhou para manter a economia fortalecida, com alta na geração de
empregos e menor taxa de desocupação do país.

Confira oito pontos de destaque durante a crise da
Covid-19 no estado:
1 - Santa Catarina tem a menor taxa de letalidade do Brasil (1,27%). Se a taxa fosse igual
à nacional, 5.982 catarinenses teriam perdido a vida até o dia 9 de setembro, ao invés dos
2.460 óbitos registrados até essa data.
2 - A taxa de letalidade de Santa Catarina é menor que a de quase todos os países
desenvolvidos. Apenas três têm taxa de letalidade menor que a de Santa Catarina:
Islândia, Eslováquia e Israel.
3 - A mortalidade por milhão de habitantes em SC, que é de 347 por milhão de habitantes,
é menor que a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), que é de 366.
4 - Não houve nenhum óbito em decorrência da falta de leitos.
5 - Santa Catarina teve o melhor julho na geração de empregos. Mesmo em meio à
pandemia, o estado encerrou o mês de julho de 2020 com saldo de 10.044 novas vagas de
emprego, melhor resultado em 16 anos.
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6 - Santa Catarina tem um nível de transparência considerado alto pela Open Knowledge
Foundation. Santa Catarina aprimorou as ferramentas de transparência que permitem à
população acompanhar os impactos da pandemia.
7 - Santa Catarina é o Estado que mais vezes liderou o ranking do Centro de Liderança
Pública (CPL) dos Estados na Gestão da Covid-19.
8 - Santa Catarina mantém a menor taxa de desocupação do Brasil.
Mais informações:

http: //www.santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5350-santur-econsulado-britanico-buscam-alavancar-parcerias-e-investimentos-internacionaisno-setor-nautico-catarinense

Coronavírus em SC: Matriz de risco tem menor número de
regiões em situação gravíssima em dois meses
A Matriz de Risco Potencial, atualizada pela Secretaria de Estado da Saúde na quarta-feira
(09), aponta que Santa Catarina está com três regiões em estado gravíssimo em relação
à pandemia de Covid-19, menor número desde julho. Naquele mês, SC chegou a ter 12
locais neste patamar. Na semana passada, eram cinco regiões que estavam na situação.
A matriz de risco potencial das regiões foi atualizada durante a semana e os dados
divulgados preliminarmente aos municípios catarinenses. Pelo levantamento realizado
esta semana, foram classificadas para o risco mais elevado as regiões de Laguna e Alto
Vale do Rio do Peixe. A região Nordeste permaneceu com o risco gravíssimo e o Extremo
Oeste foi reclassificado para o risco alto.
Em relação à avaliação realizada na semana passada e divulgada no dia 02 de setembro,
deixaram a situação gravíssima as regiões Carbonífera, Oeste, Meio-Oeste e Alto Vale do
Itajaí.
Mais informações:

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-matriz-derisco-tem-menor-numero-de-regioes-em-situacao-gravissima-em-dois-meses
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
Setores de serviços, comércio e indústria
registram crescimento em SC
Pelo terceiro mês consecutivo, a Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), divulgada na sexta-feira (11), mostra resultados positivos
para Santa Catarina, . O segmento cresceu 3,1% em julho frente a junho, com ajuste
sazonal, mês em que já havia crescido 4,5%. Em maio a alta foi de 7,3%, em relação a abril.
A recuperação estadual ficou acima do crescimento nacional (2,6%) no volume de
serviços em julho. Os dados positivos da variação mensal de julho em SC foram puxados,
principalmente, pelos serviços profissionais, administrativos e complementares (14,9%).

Comércio
As vendas do comércio ampliado catarinense também tiveram crescimento pelo terceiro
mês consecutivo. Em julho, o segmento teve alta de 3,5% frente a junho, que registrou
acréscimo de 5,7%. Já em maio o salto foi de 23,8%.
Santa Catarina apresentou o melhor desempenho do Centro Sul do país (IBGE considera
os estados do Sul e Sudeste, exceto região Norte de Minas Gerais) e está na quinta posição
nacional de crescimento no ano. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o
volume de vendas do comércio catarinense cresceu 7,4% e, no acumulado de 12 meses,
teve alta de 4,3%.

Indústria catarinense cresce 10,1% em julho
Indicadores da produção industrial também confirmam a retomada econômica em
Santa Catarina. O setor teve uma expansão de 10,1% em julho, a maior da região Sul, na
comparação com junho. Além disso, registrou um avanço superior à média nacional de
8%.
Mais informações:

https: //www.sc.gov.br/noticias/temas/desenvolvimento-economico/setor-deservicos-de-sc-apresenta-recuperacao-pelo-terceiro-mes-e-cresce-acima-damedia-nacional
>>>
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https://www.sc.gov.br/noticias/temas/desenvolvimento-economico/comercio-desanta-catarina-cresce-pelo-terceiro-mes-consecutivo
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/desenvolvimento-economico/industriacatarinense-cresce-10-1-em-julho-e-avanca-acima-da-media-nacional

Santa Catarina lidera ranking de oferta de
serviços públicos de forma digital
Santa Catarina ocupa o primeiro lugar na oferta de serviços públicos de forma digital,
ao lado de Minas Gerais. O ranking de Oferta de Serviços Públicos Digitais, publicado na
quinta-feira (10), reflete o êxito dos projetos de transformação digital dos Estados de forma
comparativa e sob três aspectos: capacidades para a oferta digital de serviços públicos,
oferta de serviços públicos por meios digitais e regulamentação sobre modernização para
a oferta de serviços públicos.
O ranking é promovido pela Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia (Abep) e
o Conselho Nacional dos Secretários de Administração e Planejamento (Consad), com o
apoio metodológico do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Mais informações:

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/institucional/santa-catarina-lidera-rankingde-oferta-de-servicos-publicos-de-forma-digital
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ESFERA FEDERAL (BRASIL)
Ministério do Turismo

Sancionada lei que concede crédito de R$ 5 bi para o
turismo na pandemia
A Lei 14.051/20, que prevê crédito de R$ 5 bilhões para auxiliar empreendimentos
turísticos afetados pela pandemia de Covid-19, foi sancionada na quarta-feira (09). A
lei é resultado da MP 963, de 08 de maio de 2020, que destina o valor ao Fundo Geral do
Turismo (Fungetur).
O recurso é destinado aos prestadores de serviços turísticos e pode ser utilizado para
viabilizar projetos, equipamentos e capital de giro. O objetivo é proporcionar fôlego
financeiro para manter empresas e empregos até o pleno retorno das atividades.
Poderão ter acesso ao crédito empresas com registro no Cadastur, nas seguintes áreas:
acampamento turístico, agências de turismo, meios de hospedagem, parques temáticos,
transportadora turística, casas de espetáculos e equipamentos de animação turística,
centro de convenções, empreendimento de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva,
empreendimento de entretenimento e lazer e parques aquáticos, locadora de veículos,
organizador(a) de eventos, prestador de serviços de infraestrutura de apoio a eventos,
prestador especializado em segmentos turísticos, além de restaurantes, cafeterias e
bares.
Mais informações:

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13758-lei-que-concedecr%C3%A9dito-de-r$-5-bi-para-o-turismo-na-pandemia-%C3%A9-sancionada-2.html

5 ª edição do Congresso Mice Brasil será realizada
online
“Reunir para Retomar” é o tema da 5 ª edição do Congresso Mice Brasil, que acontece
nos dias 14, 16 e 18 de setembro, durante a Semana Virtual da EBS e será totalmente
online e gratuito. (Clique no link https://sis.automacaodeeventos.com.br/2021/ebs/sis/
inscricao/index.asp para se inscrever)
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Participam profissionais que atuam no mercado de eventos corporativos, de incentivos,
congressos, feiras e treinamentos. Segundo os organizadores, a proposta deste ano é
promover uma discussão para além dos três dias do evento, proporcionando engajamento
e trazendo conteúdo de alta relevância, com profissionais que estão na linha de frente
vivenciando as mesmas situações e apresentando soluções para a retomada.
Serão mais de 20 palestrantes que participarão de rodas de conversa sobre diferentes
temas como a transformação e adaptação dos eventos corporativos, protocolos para a
retomada e a valorização das pessoas como força impulsionadora na recuperação do setor.
lei é resultado da MP 963, de 08 de maio de 2020, que destina o valor ao Fundo Geral do
Turismo (Fungetur).
Inscrições no site:
www.congressomicebrasil.com.br
Mais informações:

http: //www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13761-5-%C2%AAedi%C3%A7%C3%A3o-do-congresso-mice-brasil-ser%C3%A1-realizada-online.html

Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo recebe 790
inscrições
Um total de 790 projetos de startups de 24 estados e do Distrito Federal vão disputar o
1º Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo, cujas inscrições se encerraram no dia 2
de setembro. Lançada em julho deste ano, a competição reúne iniciativas com potencial
de fazer frente às necessidades de curto prazo do setor no cenário pós-pandemia ou
que aprimorem serviços já existentes. (Acesse https://startups.turismo.gov.br/ para
participar do Desafio).
A seleção é promovida pelo Ministério do Turismo em parceria com o Wakalua Innovation
Hub - primeiro polo global de inovação em turismo, com a colaboração da Organização
Mundial do Turismo (OMT). Os 10 finalistas serão anunciados na próxima semana, e o
vencedor será conhecido durante o Abav Collab, evento híbrido da Associação Brasileira
das Agências de Viagens.
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ABAV COLLAB
O evento online será aberto em 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, e o pavilhão virtual
da feira, que segue até 02 de outubro, abrigará ações de capacitação e comercialização,
entre outras (Inscreva-se como visitante no link https://www.abavcollab.com.br/). O
Abav Collab terá 150 estandes de expositores, entre eles o MTur, que abordará medidas de
retomada do setor, além de divulgar iniciativas institucionais e atrativos do país.

Gol registra aumento de 34% na
venda de passagens em agosto
Em comunicado oficial divulgado na quinta-feira (10), com a “Atualização ao Investidor”
referente a agosto, a Gol anunciou que a busca por passagens aéreas em seu sistema teve
um crescimento de 28% no mês passado, em relação a julho de 2020. Como reflexo do
maior interesse dos usuários, a companhia registrou aumento de 34% nas vendas de
bilhetes em todos os seus canais de venda, comparativamente a julho de 2020.
Quanto ao tráfego de agosto de 2020, a companhia operou aproximadamente 190 voos
por dia, reabriu quatro bases (Campina Grande, Caxias do Sul, Marabá e Montes Claros) e
adicionou 51 operações diárias nos principais hubs brasileiros nos aeroportos de Guarulhos
(São Paulo) e Galeão (Rio de Janeiro).
Mais informações:

https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/aviacao/busca-por-passagensaereas-da-gol-cresce-28-em-agosto/?adnews=tap
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/aviacao/rota-me-16/
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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.
Triagem on-line
Está se sentindo mal, ou tem algum parente com sintomas de gripe, está com medo de ser
a Covid-19 e não sabe o que fazer? Antes de procurar um médico presencialmente acesse a
ferramenta on-line de triagem e veja qual a orientação mais adequada para o seu caso.
http://triagem.coronavirus.sc.gov.br/

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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