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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 lança guia com orientações sobre a prática
de atividades ao ar livre
A Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) lançou na quartafeira, 3/06, mais um caderno de orientações. Desta vez voltado às atividades realizadas
ao ar livre, como caminhadas, cicloturismo, ecoturismo, cavalgadas, entre outras.
Conforme decretos editados pelo Governo do Estado, essas atividades estão permitidas,
desde que sejam respeitadas as recomendações de segurança para evitar o contágio do
novo coronavírus.
+++ Acesse o Guia de orientações para atividades ao ar livre da Santur
Vale ressaltar que a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur)
não incentiva o turismo neste momento de enfrentamento a Covid-19. Entretanto,
ressalta a importância destas atividades para a economia do setor e todos os cuidados
necessários para que elas ocorram com segurança.
- Esse Guia é de extrema relevância para o nosso setor. Algumas atividades estão sendo
retomadas com a segurança necessária e, com isso, movimentam a nossa economia. A
Santur, junto com outros órgãos do Governo do Estado, preparou esse documento com
todo o cuidado e ouvindo as necessidades do trade em diversas reuniões - destacou Mané
Ferrari, presidente da Santur.
Também estão na lista de atividades que podem ser praticadas o arvorismo, canionismo,
escalada, tirolesa, montanhismo, windsurfe e kitesurfe, sempre que seja compatível com
as normas de segurança. Do contrário, devem ser evitadas. O documento foi estabelecido
a partir do Decreto 587 e também Portarias 258 e 275 do Governo do Estado de Santa
Catarina.
O assunto foi previamente debatido nas reuniões que a Santur promoveu com
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representantes do trade turístico do estado e responde a uma demanda do segmento,
diante da preocupação de retomar as atividades de maneira segura para profissionais e
praticantes.
Além de orientações já conhecidas do público, como usar máscara, higienizar mãos com
álcool 70% e seguir a etiqueta da tosse, o guia facilita informações sobre a necessidade de
ter um distanciamento de pelo menos quatro metros entre os praticantes, ser individual,
uso de roupas adequadas (e sua posterior higienização) e atenção aos equipamentos
utilizados, que devem ser desinfetados.
Outros Guias elaborados pela Santur, com orientações de combate à Covid-19 na gradativa
retomada do turismo, são o Guia de Conduta em Atrativos Turísticos e os Manuais de Boas
Práticas para Meios de Hospedagem e para os Serviços de Alimentação, todos disponíveis
em formato digital.

Medidas de apoio ao turismo são discutidas em reunião
entre Santur e trade da região Vale dos Imigrantes
A Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) promoveu, na
quarta-feira (03), uma reunião com representantes do trade da região turística Vale
dos Imigrantes, cumprindo com o cronograma de videoconferências que estão sendo
realizadas com todas as regiões do estado. Participaram da reunião secretários de turismo,
empresários, entidades da região e também representantes da Instância de Governança
Regional (IGR).
O objetivo dos encontros é alinhar informações e também apresentar as ações
empreendidas pela Santur para apoiar o setor no enfrentamento à crise provocada pela
pandemia do novo coronavírus, assim como conhecer a demandas dos segmentos na
retomada do turismo. Conforme explanou o presidente da Santur, Mané Ferrari, desde
que foi decretada a quarentena em Santa Catarina, a Agência tem trabalhado em busca de
soluções para o enfrentamento dos impactos da pandemia no turismo.
- Foi montado um gabinete de crise que está em constante diálogo com o comitê do
Governo que centraliza as ações de combate à Covid-19. Já tivemos alguns avanços, como
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reabertura gradual dos meios de hospedagem e dos serviços de alimentação. Agora,
com base no último decreto do Governo do Estado, estamos trabalhando na construção
de normativas para a reabertura de parques e zoológicos, avançando pouco a pouco, até
chegarmos na liberação dos eventos - informou Ferrari.
Entre as ações da Santur, foi destacado o programa Viaje Mais SC, que incentiva o
catarinense a conhecer melhor o próprio estado. O programa será implementado
em seis etapas, gradativamente, começando com o lançamento de um selo para os
estabelecimentos que cumprem com as normas sanitárias de combate à Covid-19 e
oferecem produtos diferenciados. O lançamento do programa está previsto para o mês de
junho.
O gestor da Instância de Governança Regional (IGR) Vale dos Imigrantes, Yuri Hentz,
acrescentou que uma das ações de suma importância é a atualização da sinalização
turística na região, projeto que já está em andamento na Santur e integra o programa Viaje
Mais SC. - É muito importante ter a sinalização adequada na hora de vender o destino destacou. A Vale do Imigrantes foi a 13ª região turística de Santa Catarina, criada a partir
do desmembramento da região “Vale do Contestado” e reconhecida oficialmente pelo
Mtur em 2019.
Outra frente de atuação da Santur é a busca por recursos do Fundo Geral do Turismo
(Fungetur) para auxiliar empresas e profissionais do setor. Nesse sentido, além da
articulação com o Ministério do Turismo, a Santur montou uma equipe que está atuando
no apoio ao Badesc, na análise de documentação, visando dar mais agilidade na tramitação
das propostas de crédito apresentadas.

Santur promove reunião com trade da região Caminhos da
Fronteira para avaliar retomada do turismo
Para alinhar informações e apresentar as ações de apoio ao setor no enfrentamento à crise
provocada pela pandemia do novo coronavírus, a Agência de Desenvolvimento do Turismo
de Santa Catarina (Santur) realizou, nesta sexta-feira (05) reunião com representantes
do trade da região turística Caminhos da Fronteira. Participaram da videoconferência
secretários de turismo, representantes de Conselhos Municipais de Turismo e da Instância
de Governança Regional (IGR), associações e empreendedores.
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As reuniões estão sendo realizadas com todas as regiões do estado para promover a
aproximação com o trade e manter aberto canal de diálogo com a Santur. - Queremos
sair da pandemia ainda mais unidos e fortalecidos. Por isso colocamos nossa equipe à
disposição, queremos ouvir e discutir juntos as melhores soluções para o enfrentamento
da crise - frisou o presidente da Santur, Mané Ferrari.
Uma das iniciativas de apoio ao setor é o programa Viaje Mais SC, focado no fortalecimento
do turismo regional. - Várias pesquisas têm apontado que, num primeiro momento, este
será o tipo de turismo mais procurado pelos viajantes, que vão priorizar o transporte
particular e distâncias mais curtas. Com base nesse perfil, a Santur está preparando esse
programa para incentivar o catarinense e a conhecer melhor o próprio estado - explicou
sob o diretor de Marketing da Santur, Carlos Eduardo de Sá.
O Viaje Mais SC será implementado em seis etapas, gradativamente, começando com o
lançamento de um selo para os estabelecimentos que cumprem com as normas sanitárias
de combate à Covid-19 e oferecem produtos diferenciados para os catarinenses.
A presidente da IGR Caminhos da Fronteira, Maria Zanin, avaliou positivamente o
programa. - Atesto e confio nos estudos que indicam que as pessoas estão dispostas a
viajar para locais próximos. Então esse programa será muito importante para esse novo
momento do turismo - disse.

Infraestrutura regulamenta regras sanitárias para retomada
do transporte coletivo intermunicipal
A partir de segunda-feira, 8, o transporte coletivo de passageiros municipal e

intermunicipal poderá voltar a funcionar, desde que observados critérios técnicos
estabelecidos. As regras sanitárias para retomada do intermunicipal e a operação dos

terminais rodoviários foram regulamentadas pela Portaria 321/2020 da Secretaria de

Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), e publicadas no Diário Oficial do Estado de
Santa Catarina da última quinta-feira, 4.

Dentre as normas que devem ser adotadas pelas empresas de transporte coletivo

intermunicipal com características rodoviárias estão a ocupação de até 50% da capacidade

com os passageiros sentados intercaladamente; disponibilização de álcool 70% no interior
dos veículos desinfecção completa dos veículos ao término de cada viagem e orientação
constante dos funcionários aos passageiros sobre as medidas básicas de higienização e
cuidados em prevenção à Covid-19.

5

ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
Apesar de pandemia, saldo de novas empresas cresce 9,8%
em Santa Catarina em 2020
A confiança dos empreendedores catarinenses segue alta apesar da pandemia de Covid-19.
Dados da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (Jucesc) mostram um saldo positivo
de 41.534 novas empresas no estado, entre 1º de janeiro e 3 de junho de 2020. O resultado
é 9,8% superior ao mesmo período do ano passado, quando o saldo era de 37.833 (62.090
empresas constituídas e 24.247 baixas).
Neste ano, o saldo positivo é fruto da diferença das 63.915 empresas constituídas e 22.381
extinções. Outro indicador que mostra o entusiasmo do setor produtivo é que mesmo
no período de pandemia, de 17 de março até 3 de junho, o resultado foi de 17.930 novas
empresas (27.557 constituições e 9.627 baixas).

Defesa Civil coordena distribuição de testes para Covid-19
A Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC), em conjunto com outros órgãos estaduais,
entidades e empresas, realizou na quarta-feira, 03, e quinta-feira, 04, mais uma grande
operação de logística que envolveu o transporte de 48.660 testes para Covid-19.
Com o apoio do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar, foram
distribuídos 29.240 testes para os municípios de Concórdia, Chapecó, São Miguel do
Oeste e Xanxerê. Com o apoio da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), foram
transportados por via terrestre outros 19.420 exames para as cidades de Chapecó, Joaçaba
e Videira.

Saúde emite nota técnica com orientações para
trabalhadores de indústrias
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) elaborou uma nota técnica com uma série de
ações de proteção aos trabalhadores das indústrias, fábricas e empresas de grande porte
instaladas em Santa Catarina. As medidas, determinadas pela Diretoria Estadual de
Vigilância Sanitária e Superintendência de Vigilância em Saúde, irão reforçar a prevenção
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contra o risco de infecção pelo coronavírus.
Entre as ações previstas estão a aferição de temperatura dos trabalhadores na entrada
e na saída do estabelecimento, capacitação para o uso dos EPIs apropriados, como a
exigência de utilização de máscaras durante todo o período de permanência na empresa.
Além disso, os profissionais devem manter distância de no mínimo 1,5m de raio entre os
trabalhadores. Se não houver como atender esta distância, as empresas devem instalar
barreiras físicas nas estações de trabalho e proteção como face shield.
A nota técnica ainda recomenda que os trabalhadores não retornem à casa com as roupas
de trabalho e que sejam orientados sobre a desparamentação adequada.

Com o melhor resultado da década, contas do Governo do
Estado são aprovadas por unanimidade
A prestação de contas do Governo do Estado, referente ao primeiro ano de gestão do
governador Carlos Moisés da Silva, foi aprovada por unanimidade em sessão telepresencial
do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE), realizada na quarta-feira, 3. “Quando
assumimos o Governo, elencamos as prioridades para fazer uma gestão eficiente e
responsável. A aprovação das contas mostra que estamos no caminho certo, ressaltando
o trabalho de uma equipe técnica e comprometida com resultados, que uniu esforços
para diminuir deficits, empenho pela economicidade no uso dos recursos públicos e em
recuperar a capacidade de investir naquilo que é necessário aos catarinenses”, destacou
o governador.
Para o secretário de Estado da Fazenda (SEF), Paulo Eli, as contas de 2019 estão muito
melhores, em comparação com os anos anteriores. ”A gestão tributária e econômica
proporcionou um crescimento maior das receitas próprias do Estado e esta fórmula,
controle de gastos e melhoria na arrecadação, fez com que Santa Catarina alcançasse o
melhor resultado fiscal dos últimos anos”, disse.
Um dos destaques foi a evolução do resultado orçamentário. Santa Catarina saiu de deficit
de R$ 1,2 bilhão, em 2018, para superavit de R$ 161 milhões em 2019. Já na Saúde, a aplicação
mínima, segundo critério constitucional, é 12% da Receita Corrente Líquida (RCL). Em
2019, o Estado repassou 12,99% e, portanto, ultrapassou a meta. “Este percentual não
inclui o pagamento das dívidas de anos anteriores, na ordem de R$ 700 milhões na Saúde,
que foram quitadas”, esclarece Eli.
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Santa Catarina salta 16 posições e está entre os estados
com menor incidência da doença no país

As estratégias de isolamento social e combate ao coronavírus levaram Santa Catarina a
avançar para posição de destaque nacional no enfrentamento à pandemia. De acordo com
dados do Ministério da Saúde, o número de casos da doença entre 100 mil habitantes está
entre os menores do país. Em 10 semanas, o estado saltou 16 posições na comparação com
outras unidades da federação. Os números também comprovam achatamento da curva e
um ritmo de contágio inferior à média nacional.
Enquanto no Brasil a média é de 264,3 casos por 100 mil habitantes, em Santa Catarina
esse número cai quase pela metade (134,8). As medidas adotadas pelo Governo de Santa
Catarina também mostram um cenário mais favorável em relação a outros estados, que
tiveram um avanço mais rápido da doença. Logo após o primeiro decreto estadual com ações
restritivas, ao ser detectado o primeiro caso de transmissão comunitário catarinense, o
estado aparecia na 23ª posição no levantamento. Com as medidas adotadas, após mais de
dois meses, saltou para a sétima melhor posição.

Entenda como vai funcionar a liberação do transporte
coletivo
A partir de segunda-feira, 8, está autorizada, por parte do Governo do Estado, a retomada
do transporte coletivo de passageiros municipal e intermunicipal. A liberação ocorrerá
de acordo com os indicadores de saúde pública em cada região do Estado e a decisão será
compartilhada entre o Governo e os municípios.
A regulação das medidas sanitárias para retomada do transporte intermunicipal é de
competência da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE). Neste cenário
de enfrentamento à Covid-19, a retomada do transporte intermunicipal rodoviário, fora
do perímetro urbano, será definida pelo órgão e as empresas deverão cumprir as normas
sanitárias que serão publicadas em portaria da SIE ainda nesta semana. Caberá aos órgãos
fiscalizadores do Estado garantir o cumprimento das medidas.
“Isso quer dizer que os ônibus que saem de Terminal Rodoviário com destino a outra cidade
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catarinense, fora de área conurbada, deverão seguir as determinações do Estado e serão
liberados pela SIE conforme os indicadores sanitários da região”, explica o secretário da
Infraestrutura, Thiago Vieira.
Já o transporte intermunicipal dentro do perímetro urbano, como linhas que fazem
Florianópolis – São José, por exemplo, deverá seguir o protocolo das prefeituras, que
deverão estar em comum acordo e garantir a fiscalização das normas.

ESFERA FEDERAL (BRASIL)
Ministério do Turismo apresenta protocolos sanitários para
a retomada do setor

O Ministério do Turismo divulgou na quinta-feira (04.06), em live com o trade turístico, os
protocolos sanitários recomendados para 15 segmentos turísticos que desejam solicitar o
selo “Turismo Responsável – Limpo e Seguro”. A expectativa da Pasta é que a adoção das
medidas contribua para a retomada do setor ao atender as novas exigências do turista
cada vez mais atento à questão da segurança e higiene. Os protocolos foram construídos
em parceria com o trade, levando em consideração diretrizes internacionais, e contou
com a validação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A iniciativa tem como objetivo auxiliar o turista que, na retomada das viagens, irá
procurar por estabelecimentos turísticos que assegurarem o cumprimento de, por
exemplo, requisitos de higiene e limpeza para prevenção da Covid-19. Estão disponíveis
protocolos para: Meios de Hospedagem; Agências de Turismo; Transportadoras Turísticas;
Organizadoras de Eventos; Parques Temáticos; Acampamentos Turísticos; Restaurantes,
Cafeterias, Bares e similares; Parques Temáticos Aquáticos; Locadoras de veículos para
turistas, Guias de Turismo, entre outros.
“Com essa iniciativa, o Brasil se posiciona no cenário doméstico e internacional como
um destino seguro e preparado para atender um novo perfil de turista que surgirá após a
pandemia. Um turista mais interessado e preocupado com a adoção de medidas sanitárias
e de higiene. O selo criado pelo Ministério do Turismo é gratuito e será utilizado em todo
o Brasil, sendo um diferencial extremamente relevante nesse “NOVO” turismo. Apesar
de trabalharmos neste momento com 15 segmentos turísticos, poderemos ampliar esses
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protocolos a qualquer momento”, comentou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro
Antônio.
A criação do selo de boas práticas em questões associadas à biossegurança é a primeira etapa
do Plano de Retomada do Turismo Brasileiro, coordenado pelo MTur a fim de minimizar
os impactos da pandemia e preparar o setor para um retorno gradual às atividades. O selo
estará vinculado ao Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).
SELO – Para solicitar o selo, o interessado deve acessar o site da iniciativa (CLIQUE AQUI),
ler as orientações previstas no protocolo destinado ao segmento em que atua e estar com
situação regular no Cadastur. Em caso positivo, ele adere à autodeclaração que atende os
pré-requisitos determinadas e é encaminhado para uma área do site onde pode realizar o
download do selo para impressão.
O selo, que é totalmente gratuito, deverá ser colado em local de fácil acesso ao cliente e
conterá um QR Code pelo qual o turista poderá consultar as medidas adotadas por aquele
empreendimento e/ou profissional. Além disso, possibilitará a realização de denúncias
em caso de descumprimento o que poderá resultar em revogação do selo. Em caso de
empresas, o selo já se encontra disponível. No caso dos guias de turismo, ele deverá estar
disponível em cerca de 20 dias.

Com foco no turismo doméstico, parques temáticos lançam
campanha #ViajePeloBrasil

O turismo doméstico é tema de mais uma campanha para estimular a retomada do setor
no país após o fim da pandemia do novo coronavírus. Coordenada pelo Sistema Integrado
de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), a hashtag “Viaje Pelo Brasil” tem o objetivo
de estimular o turismo local e valorizar os destinos nacionais, bem como toda a cadeia
produtiva do segmento. A iniciativa conta com a parceria de todas as entidades do setor:
ABav, ABear, Abeoc, Abeta, ABIH, Abla, Abracorp, Abrape, Abrasel, Adibra, AIRTKT,
Aviesp, AVIRRP, BLTA, Braztoa, FBHA, Fenactur, FOHB, Foreventos, Resorts Brasil,
Sindepat, Ubrafe, Unedestinos e do Movimento Supera Turismo Brasil.
Com um vídeo de cerca de um minuto, a campanha tenta despertar a vontade dos
brasileiros em desbravar os atrativos locais, a pluralidade cultural do país, o sol e as praias,
a gastronomia e todas as atrações que fazem do nosso país um dos celeiros turísticos.
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No fim de maio, o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Zurab
Pololikashvili, destacou as potencialidades turísticas do Brasil e como essa vocação será
importante na recuperação do país após a pandemia do novo coronavírus.
Para o presidente do SINDEPAT, Murilo Paschoal, a ideia do vídeo é mostrar as diversas
opções turísticas do país e que, mais do que nunca, estão de braços abertos para os
brasileiros. “Nosso objetivo com a campanha é fazer com que, quando as pessoas se
sintam seguras para viajar de novo, elas optem por viagens pelo seu país, pela sua região
e que assim ajudem a impulsionar o turismo brasileiro e a economia nacional como um
todo”, destacou.

Três em cada quatro hotéis brasileiros devem retomar
atividades em junho e julho
Um levantamento realizado pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB)

apontou que três em cada quatro empresários do setor de hospedagem devem retomar
suas atividades nos próximos dois meses. Segundo o estudo, 37,2% deles revelaram que

pretendem reabrir suas unidades ainda em junho. Outros 37,1% indicaram o mês de julho
para o reinício. Ao todo, foram entrevistados 884 hotéis nos 26 estados do país, entre os
dias 25 e 31 de maio.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, destacou que a reabertura dessas unidades

será um dos primeiros passos para a retomada do setor. “Já vemos o retorno gradual de
alguns segmentos do turismo brasileiro, como o aéreo e a reabertura de algumas cidades

pelo país. Nada mais justo que a hotelaria, também, entre nesse planejamento para o seu
retorno, tomando todos os cuidados possíveis para a segurança e saúde dos hóspedes e
funcionários”, afirmou.

Para o presidente do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, Orlando de Souza,
é fundamental que se possa iniciar as aberturas dos hotéis o mais rápido possível.

“Estamos em um cenário em que não há receitas, mas as despesas continuam. Dar início
às reaberturas é fundamental para começarmos a criar uma perspectiva de início de volta
às operações”, pontuou.

Ainda de acordo com o estudo, na última semana de maio, 63% das unidades hoteleiras
estavam fechadas no país. Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Curitiba foram

as cidades com os maiores percentuais de locais fechados. Por região, o Sul e o Nordeste
foram o mais afetado, com 76% e 71% de seus hotéis fechados, respectivamente.
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OMT lança diretrizes globais para a reabertura do turismo
A Organização Mundial do Turismo (OMT) divulgou um conjunto de diretrizes para ajudar
o setor a retomar suas atividades de maneira segura e sustentável. O guia foi produzido em
consulta com o Comitê Global de Crise do Turismo e tem como objetivo apoiar os governos
e o setor privado a se recuperarem da crise, além de restaurar a confiança dos viajantes
por meio de protocolos de segurança. O secretário executivo adjunto do Ministério do
Turismo, Higino Brito Vieira, e o assessor internacional, Antonio Ricarte, participaram
de encontro do Comitê Global de Crise da OMT, que resultou na aprovação de diretrizes
globais para o relançamento do turismo.
O documento, que constata a redução de 60% a 80% no número de turistas internacionais
em 2020 em decorrência da pandemia de COVID-19, traz orientações a respeito dos
seguintes temas: gerenciamento de fronteiras seguro e contínuo (viagens aéreas,
marítimas e terrestres); setor privado; viagem aérea segura; hospitalidade; operadores
turísticos e agências de viagens; reuniões e eventos; atrações e parques temáticos;
planejamento e gerenciamento de destino.
As diretrizes destacam a importância de restaurar a confiança dos viajantes por meio de
protocolos de segurança e proteção projetados para reduzir riscos em cada etapa da cadeia
de valor do turismo. Esses protocolos incluem medidas como aferição de temperatura,
uso de máscaras, distanciamento físico, limpeza periódica de ambientes e superfícies,
além de fornecimento de kits de higiene para viagens mais seguras. As instruções da OMT
também destacam a oportunidade de criar novas experiências de turismo, promovendo o
turismo doméstico por meio de produtos segmentados e mais individualizados, focados
no ecoturismo, cultura, esporte, turismo rural e rotas locais.
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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).

FONTES:
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13543-minist%C3%A9rio-do-turismo-apresenta-protocolossanit%C3%A1rios-para-a-retomada-do-setor.html

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13541-com-foco-no-turismo-dom%C3%A9stico,-parques-tem%C3%A1ticoslan%C3%A7am-campanha-viajepelobrasil.html

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13539-tr%C3%AAs-em-cada-quatro-hot%C3%A9is-brasileiros-devemretomar-atividades-em-junho-e-julho.html

http://www.santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5293-medidas-de-apoio-ao-turismo-sao-discutidas-em-reuniao-entresantur-e-trade-da-regiao-vale-dos-imigrantes

http://www.santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5292-santur-lanca-guia-com-orientacoes-sobre-a-pratica-de-atividadesao-ar-livre
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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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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

Acesse o boletim 10/2020

>>

https://bit.ly/B102020

Acesse o boletim 11/2020

>>

https://bit.ly/B112020

Acesse o boletim 12/2020

>>

https://bit.ly/B122020

Acesse o boletim 13/2020

>>

https://bit.ly/B132020

Acesse o boletim 14/2020

>>

https://bit.ly/B142020

