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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)
Santur integra força-tarefa que orienta visitantes
em pontos turísticos da Serra catarinense
O aumento no movimento de visitantes na Serra Catarinense, motivado pela queda na
temperatura, mobiliza equipes do Governo do Estado e Prefeituras. No último fim de
semana, uma força-tarefa teve início para orientar as pessoas que realizam visitas em
alguns atrativos turísticos, no intuito da certificação de que as medidas de isolamento social
no combate ao coronavírus sejam respeitadas. A operação, que conta com a articulação da
Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) e atuação da Polícia
Militar Rodoviária, Polícia Militar e também em conjunto com diferentes prefeituras da
Serra, seguirá em vigor ao longo dos próximos meses.
Mais especificamente no município de Bom Jardim da Serra, a ação contou com uma
barreira no acesso ao mirante da Serra do Rio do Rastro. Para o presidente da Santur,
Leandro “Mané Ferrari”, essa força-tarefa é essencial para que as regras definidas pelo
Governo do Estado sejam respeitadas e, ao mesmo tempo, as pessoas tenham segurança.
- Essa ação, com articulação da Santur, juntamente com outros órgãos do Estado e
também municípios, se faz necessária pelo crescimento que tivemos na procura por
esses locais turísticos. A Santur está atenta ao que está acontecendo na Serra catarinense
e em demais regiões turísticas do Estado. Precisamos passar todas as recomendações que
estão determinadas em decreto de isolamento social - disse o presidente da Santur, Mané
Ferrari.
Na avaliação da secretária de Turismo de Bom Jardim da Serra, Maria Lúcia Vieira
Machado, a ação teve resultado positivo nos primeiros dias de execução. A sensibilização
sobre as normas sanitárias de combate à Covid-19 também foi realizada junto aos
estabelecimentos, como restaurantes, lanchonetes e meios de hospedagem.
- Queremos dar continuidade na parceria com o Governo do Estado para poder continuar
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com a atividade turística de maneira segura, oferecendo postos de trabalho, já que
neste momento, com a colheita da maçã finalizada, os segmentos turísticos são os que
fomentam a economia do município - acrescentou a secretaria de Bom Jardim da Serra.
A força-tarefa, que seguirá nos próximos meses ao longo do inverno, faz parte da
‘Operação de Inverno’ da Polícia Militar.
Vale ressaltar que, embora 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.

Santur realiza reunião com o trade da região Encantos do
Sul para avaliar impactos da pandemia no turismo
Dando continuidade à rodada de reuniões com o trade de Santa Catarina, a equipe da
Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) realizou, nesta
segunda-feira (25), videoconferência com representantes da região “Encantos do
Sul”. A gradual retomada das atividades no setor e as alternativas para superar a crise
provocada pela Covid-19 foram os principais temas do encontro, que teve a participação
de secretários de turismo, empresários, entidades e também da Instância de Governança
Regional (IGR).
O presidente da Santur, Leandro Mané Ferrari, destacou o objetivo de trabalhar em
conjunto com o trade para contornar a crise gerada pela pandemia.
- Tenho dito sempre que a equipe da Santur está à disposição, que trabalhamos com o
gabinete de portas abertas para receber o trade e discutirmos juntos as melhores soluções
- frisou.
Uma das atuações da Santur para minimizar os problemas decorrentes da pandemia está
relacionada ao acesso ao crédito para empresas e profissionais de turismo, especialmente
para capital de giro. Uma equipe da Agência está atuando junto ao Badesc para dar
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celeridade na análise das propostas de crédito. Os recursos são do Ministério do Turismo,
via Fundo Geral do Turismo (Fungetur), que disponibilizou R$ 5 bilhões para socorrer o
setor em todo o país.
Outra iniciativa da Santur é o programa “Viaje Mais SC”, que será executado em seis etapas.
A primeira a ser implementada consiste na concessão de um selo para empreendimentos
que cumprem as recomendações sanitárias de controle da Covid-19 e ao mesmo tempo
oferecem um produto diferenciado aos catarinenses.
- As pesquisas estão reforçando a ideia de que, nesse cenário da pandemia, as pessoas vão
buscar destinos mais próximos, com preferência para deslocamentos de carro próprio.
Então, entendemos que é o momento para fortalecer o turismo regional - explicou o
diretor de Marketing da Santur, Carlos Eduardo de Sá.

Santa Catarina avança em ranking de transparência e
alcança terceira melhor pontuação do país
A transparência do Governo do Estado nas ações de combate à pandemia da Covid-19 é
destaque nacional. De acordo com o ranking publicado na quinta-feira, 28, pela Open
Knowledge Brasil (OKBR), Santa Catarina subiu sete pontos na última semana e passou
da quinta para a terceira melhor pontuação do país.
O salto foi motivado pela divulgação da taxa geral de ocupação de leitos de UTI do SUS no
estado. Com 95 pontos, a transparência dos dados relacionados ao novo coronavírus em
SC é considerada alta pela segunda semana consecutiva.
Para o governador Carlos Moisés, a transparência é um compromisso permanente. “A
prestação de contas à sociedade catarinense é uma prioridade. Com a plataforma do
Governo do Estado, todo cidadão tem acesso ao quadro geral sobre a situação do novo
coronavírus no estado, com informações sobre casos, despesas públicas e contratações
relacionadas ao enfrentamento à pandemia”, reforça.
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Obra de recuperação estrutural dos blocos das pontes
Pedro Ivo e Colombo Salles começa dia 1º de junho
A recuperação emergencial dos blocos estruturais das pontes Pedro Ivo Campos e
Colombo Machado Salles, em Florianópolis, começa na próxima segunda-feira, 1º de
junho. O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), Thiago Vieira, assinou
digitalmente, na sexta-feira, 29, a ordem de serviço para o começo dos trabalhos.
A empresa portuguesa Teixeira Duarte é responsável pela execução dos serviços, que
serão realizados simultaneamente em dois blocos. A companhia está mobilizada para
iniciar a obra e assinou um termo de responsabilidade garantindo o cumprimento do
cronograma para que os trabalhos sejam concluídos no prazo contratual de 180 dias. O
valor do contrato é de R$ 6.984.146,89.
A contratação da obra foi definida após um laudo técnico solicitado pela SIE, em
dezembro de 2019, e concluído em fevereiro de 2020, apontar a necessidade de recuperar
emergencialmente seis blocos das estruturas.

Santa Catarina reduziu desmatamento em 22%, aponta
Atlas da Mata Atlântica
Santa Catarina reduziu em 22% o desmatamento de Mata Atlântica em 2918-2019, segundo

dados do Atlas da Mata Atlântica, divulgado na quarta-feira, 27. Na contramão do estado
catarinense, a pesquisa mostra que no país a destruição deste bioma cresceu 27% quando
comparado com o período anterior (2017-2018), o que representa 14.502 hectares.

O estado conserva 2.186.316 hectares de áreas de florestas remanescentes de Mata
Atlântica, o que corresponde a 22,8%. Quando acrescidos ecossistemas como campos,
manguezais, áreas de dunas, entre outros, a cobertura nativa sobe para 28%, colocando

o estado catarinense como o segundo no Brasil com a maior área de Mata Atlântica, atrás
apenas do Piauí.

Em 2019, de acordo com o Atlas, em Santa Catarina foram desmatados de forma irregular
710 hectares, 22% a menos que no período 2017-2018. Segundo o levantamento, Minas

Gerais é o estado campeão de desmatamento com uma perda de quase 5.000 hectares de
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floresta nativa. A Bahia ficou em segundo lugar, com 3.532 hectares, seguido pelo Paraná,

com 2.767 hectares. Os três líderes do ranking tiveram aumento de desflorestamento de
47%, 78% e 35% respectivamente, ao comparar com o período anterior.

Portaria autoriza retorno do ensino presencial de cursos
livres no estado
A portaria 352, de 25 de maio de 2020, publicada pela Secretaria de Estado da Saúde, autoriza
a retomada das atividades escolares de ensino presencial, realizadas por estabelecimentos
públicos e privados, para a modalidade cursos livres. O documento determina que os
estabelecimentos sigam medidas de higiene e segurança para a realização das atividades.
Os cursos livres são aqueles considerados como educação não formal de duração variável.
Enquadram-se na categoria de formação inicial e continuada ou qualificação profissional,
proporcionando ao aluno conhecimentos que lhe permitam inserir-se no mercado de
trabalho ou ainda aperfeiçoar seus conhecimentos em área específica.

Udesc retomará aulas dos seus cursos de graduação em
junho de forma não presencial
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) decidiu que retomará, em junho,
as aulas em mais de 60 cursos presenciais de graduação de forma não presencial. Em
reuniões coordenadas pelo reitor, Dilmar Baretta, e pelo pró-reitor de Ensino (Proen),
Nério Amboni, com diretores-gerais e de Ensino de Graduação de todos os centros, a
maioria dos gestores das unidades foi favorável à retomada das aulas não presenciais em
junho para os cursos presenciais de graduação enquanto perdurar a pandemia do novo
coronavírus.
Desde 17 de março, a Reitoria da Udesc, com a gestão dos centros, tem realizado várias
iniciativas para possibilitar o retorno das aulas nos cursos de graduação. A Proen e os
diretores de Ensino de Graduação, diretores-gerais, departamentos e líderes estudantis
estão apreciando a minuta da resolução que trata das aulas não presenciais em cursos
presenciais de graduação. Também está sob análise a minuta de resolução de auxílio
de inclusão digital e de edital para beneficiar alunos de graduação que não têm acesso à
internet e a computadores.
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Ministério do Turismo empenha R$ 500 milhões para
financiar empresas do setor
Empresas de turismo já podem ter acesso à parte da primeira parcela dos R$ 5 bilhões
destinados pelo Governo Federal ao Fundo Geral do Turismo (Fungetur) e disponibilizados
nas instituições financeiras credenciadas. O recurso, definido pela Medida Provisória 963,
tem como objetivo apoiar as empresas e profissionais do setor, cadastrados no Cadastur.
No caso da solicitação de empréstimo para capital de giro, os destaques são: carência
total de até 12 meses, taxa de juros de até 5% a.a. + INPC e prazo de amortização de até
30 meses. As empresas poderão solicitar até R$ 30 milhões. O recurso pode ser solicitado
ainda para Financiamento de Bens e Projeto de Investimentos. Para ter acesso a todas as
informações sobre o Fungetur e os bancos credenciados, acesse AQUI.

Lei que transforma Embratur em Agência de Promoção
Internacional foi sancionada
A Lei 14.002/20, que transforma a Embratur em Agência Brasileira de Promoção
Internacional do Turismo, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira
(25). Um dos destaques é a determinação de que a aplicação de recursos para promoção
ocorra de maneira equânime entre as unidades da Federação e de seus municípios, de
acordo com o potencial turístico. Com isso, todos os destinos turísticos do país serão
contemplados com ações de promoção internacional.
A lei também possibilita a utilização de recursos Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC)
– hoje em R$ 26 bilhões - para o incremento do turismo, inclusive por meio de convênios
com a Embratur, para realizar a promoção internacional. Ainda, autoriza a utilização
dos recursos da Embratur para promoção nacional, em casos de decretação de estado de
emergência, como a pandemia do novo coronavírus.

7

ESFERA FEDERAL (BRASIL)
MTur reforça papel do Programa de Regionalização do
Turismo para a retomada do setor

Na primeira Reunião Nacional dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização
do Turismo (PRT) de 2020, realizada por videoconferência na terça-feira (26), com
representantes das 27 Unidades da Federação, o Ministério do Turismo ressaltou a
importância das Instâncias de Governança Regionais para a retomada do turismo no
país. Dentre os pontos discutidos, a ênfase foi na necessidade de se realizar encontros
periódicos do Programa junto às IGRs e estreitar a comunicação entre as instâncias
federal, estaduais e municipais para se criar um turismo forte e alinhado com políticas
públicas.
Para orientar gestores do PRT sobre a elaboração de planos de trabalho, o MTur criou um
tutorial que explica as etapas necessárias à construção do documento (acesse o tutorial
aqui). A Coordenação-Geral de Mapeamento e Gestão Territorial do MTur também oferece
um espaço no portal do PRT para mostrar a evolução das governanças do programa, como
medidas adotadas em meio à pandemia.

Secretário-geral da OMT destaca as potencialidades
turísticas do Brasil
Na última quarta-feira (27), a Organização Mundial do Turismo (OMT), vinculada à
Organização das Nações Unidas (ONU), publicou em suas redes sociais um vídeo no qual o
seu secretário-geral, Zurab Pololikashvili, destaca as potencialidades turísticas do Brasil
e como essa vocação será importante na recuperação do país após a pandemia do novo
coronavírus.
Pelas redes sociais, a OMT enviou votos de solidariedade e garantiu apoio às ações
desenvolvidas no setor. Pololikashvili citou o Brasil como exemplo na adoção de medidas
voltadas ao fortalecimento do turismo. O Brasil colocou o turismo como um de seus pilares
para o desenvolvimento. A OMT apoia essa visão, na certeza de que o turismo irá liderar a
recuperação e criar oportunidades para todos”, disse.
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Por causa da pandemia, PIB em 2020 deve ter queda de
6,1% diz CNC

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou nesta
semana a previsão de que o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 tenha uma retração de
6,1%, e de 7,2% nas despesas de consumo das famílias, diante da incerteza em relação
à superação da crise provocada pelo novo coronavírus e do grau de contaminação da
economia. No segundo trimestre, a CNC projeta um encolhimento de 3,3% no PIB.
Também nesta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou
que o PIB brasileiro encolheu 1,5% no primeiro trimestre de 2020 – o maior recuo trimestral
em quase cinco anos.

Pequenas empresas poderão renegociar débitos com a
União

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) 9/20 que permite
às micro e pequenas empresas realizarem a negociação de débitos com a União. A proposta
seguirá para o Senado e, caso seja aprovada sem vetos, irá para sanção presidencial. A
lei amplia prazo para empresas negociarem suas dívidas, em novo tipo de tributação
especial. A abertura do novo prazo para que as micro e pequenas empresas possam optar
pelo Simples Nacional também foi aprovada.
Com as novas regras, a Lei do Contribuinte Legal permite ao governo realizar negociações
chamadas de transação resolutiva de litígio quanto a dívidas com a União. Isso pode
ser feito de maneira administrativa, judicial ou de créditos inscritos em dívida ativa.
Conforme a lei 13.988 deste ano, as MPE têm desconto de 70% e prazo de até 145 meses
para pagamento do débito. Para firmas maiores, o desconto é de 50% e o prazo é de até 84
meses.
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Costa Verde & Mar lança canal sobre medidas para
retomada das atividades

A região Costa Verde & Mar, no litoral de Santa Catarina, desenvolveu um canal direto
em que reúne as principais informações e medidas realizadas em prol da manutenção
do setor, impactado pela pandemia global. O www.citmar.sc.gov.br conta com dados
detalhados sobre a higienização e as adequações exigidas a cada equipamento turístico
para retorno pleno das atividades.
Funcionando como uma central de informações, o portal conta com pesquisas de mercado,
manuais, notícias em geral, sugestões de capacitações, entre outros. Para abranger a
região como um todo, o canal mantém ainda uma convergência de informações do turismo
com medidas econômicas, de saúde, educação e assistência social.

WTTC lança selo ‘Safe Travels’, primeiro selo mundial de
segurança e higiene do mundo

O Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) lançou o primeiro selo mundial de
segurança e higiene do mundo, o “Safe Travels”. O carimbo reconhecerá governos e
empresas em todo o mundo que adotaram protocolos padronizados globais de saúde e
higiene. A iniciativa recebeu o apoio da Organização Mundial de Turismo (OMT) e entre
os primeiros destinos a receber o selo “Safe Travels” estão a Arábia Saudita, Cancún,
Portugal, Barcelona e Sevilha.
Os protocolos mais recentes são desenhados para permitir que indústrias, como operadores
turísticos e centros de convenções, reuniões e eventos, voltem a prosperar, assim como
aeroportos e transportadoras. Na semana passada, o WTTC lançou os protocolos Safe
Travels para hotelaria e estabelecimentos comerciais.
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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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