
RETOMADA DO TURISMO
 17 DE AGOSTO  DE 2020   

“Salvar vidas também passa por 
salvar empregos” -
Trade de Turismo
 Guarapari 



ECONOMIA GUARAPARI

O turismo é a principal indústria 
de Guarapari, o principal agente 
de vendas da segunda Indústria 
da cidade, a construção civil, e 
juntos movimentam o maior 
setor gerador de empregos que 
é o comércio. 

Os dados do CAGED mostram o 
prejuízo social com a 
paralisação das atividades



FLUXO TURÍSTICO DE  GUARAPARI

A taxa de ocupação média da 
rede hoteleira em Guarapari, 
entre estações, é de 30% dos 
quase 10.000 leitos disponíveis.

O fluxo médio pré pandemia, nos 
finais de semana, era de:

< 12.000 Turistas 

<  40.000 Excursionistas 
(só passam o dia)



FLUXO TURÍSTICO DE  GUARAPARI

A principal motivação da viagem sempre 
são lazer/praias e menos de 28% ficam em 
Hotéis e pousadas



PRINCIPAL ARMA CONTRA A 
PANDEMIA É COMBATER A 
LOCAÇÃO DE TEMPORADA E 
OS EXCURSIONISTAS
Considerando o fluxo normal de turismo pré-Pandemia o fluxo de Turistas por 
final de semana seria reduzido á menos de 8.000 pessoas, a serem distribuídas 
em dezenas de praias e equipamentos turísticos.



PANDEMIA EM  GUARAPARI

O ES já passa pelo momento de 
estabilidade da Pandemia e 
início da retomada econômica e 
isto é constantemente afirmado 
pelo próprio governo estadual.

A ferramenta do Governo - 
https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es 
mostra que a média diária vem 
caindo em Guarapari, para novos 
casos e mortes.

https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es


PROPOSTA DE 
RETOMADA DO 
TURISMO EM 
GUARAPARI
Buscamos retomar o 
turismo em linha com as 
decisões de outros 
destinos concorrentes e 
permitindo que o 
verdadeiro  TURISTA , 
que é o que planeja sua 
viagem e fica em hotéis, 
venha para nossa cidade 
gerar empregos e renda.



MEDIDAS PARA ABERTURA DO TURISMO

1- Uso de máscara nas praias  

A lei federal já exige a lei e a prefeitura pode aprovar lei que gere a possibilidade 
de aplicar multas pelo não uso, mesmo nas praias, ex: 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/guardas-orientam-mais-de-57-mil-sobr
e-o-uso-de-mascaras-em-santos



MEDIDAS PARA ABERTURA DO TURISMO

2- Liberação dos serviços de transportes turísticos a partir de 1 de setembro de 
2020 com CADASTUR e selo do Ministério do Turismo com adoção dos 
Protocolos oficiais.

Incluem escunas, Trenzinhos e outros. 

Os protocolos garantem a segurança dos turistas.



MEDIDAS PARA ABERTURA DO TURISMO

3- Continuar a proibição de locação de Temporada, responsável por 72% dos 
Turistas neste período, recebidos sem Protocolos.

Os turistas de hotéis com protocolos oficiais tem medição de temperatura, 
checagem de sintomas e assim reduzindo enormemente a possibilidade de  
serem transmissores da doença



MEDIDAS PARA ABERTURA DO TURISMO

4- Impor regras de utilização para todas as Praias a partir de 17 de agosto de 
2020, com evolução gradual da liberação em função da consciência dos 
frequentadores e do acompanhamento da média móvel dos casos nos últimos 
14 dias, segundo o painel do Governo, Liberando no calçadão e faixa de areia:

- Atividades  atividades esportivas individuais, sem restrição de horário, 
- Liberação de esportes Náuticos incluindo mergulho,
- Proibido uso de cadeiras de Praias, guarda sol, 
- Proibido sonorização de qualquer tipo, 
- Proibido consumo e comercialização de alimentos e bebidas na faixa de 

areia ou sentado no calçadão e quiosques
- Todas atividades, com exceção das atividades no mar, devem ser realizadas 

com máscara



MEDIDAS PARA ABERTURA DO TURISMO

5- Permitir Acesso de Ônibus de Excursão EXCLUSIVAMENTE quando houver 
comprovação de hospedagem por mais de 24 horas em Estabelecimentos com 
CADASTUR a partir de 17 de Agosto de 2020 - Para comprovação o mesmo 
deverá ter feito uma solicitação á Secretaria do Turismo ou com a apresentação 
de Comprovação de reserva paga através de Nota fiscal emitida em Nome da 
Empresa de Turismo.

6- Abertura do Parque Morro da Pescaria exclusivamente para moradores  de 
Guarapari e para Turistas de Hotéis a partir de 17 de Agosto de 2020 que 
tenham Selo Turístico de Guarapari, garantindo a aplicação dos protocolos 
oficiais de proteção ao Coronavírus (O Trade Hoteleiro fará parceria para 
produção de ferramentas de identificação de seus hóspedes).



MEDIDAS PARA ABERTURA DO TURISMO

7 - Iniciar liberação das atividades comercialização e consumo de produtos na 
areia das praias e quiosques, a partir de 14 de setembro de 2020, 
acompanhando à,média móvel dos últimos 14 dias, sem crescimento superior 
à 15% e superior à média de 30 de Julho de 2020.

8- Concluir a liberação das atividades nas orlas a partir de 1 de Novembro de 
2020 caso não haja crescimento da média móvel dos casos nos últimos 28 
dias e superior à  média de 30 de julho.

9-  O crescimento da Média Móvel de Contaminação motivara o regresso à 
condição imediatamente anterior ao período. Assim se durante o mês de 
agosto a média subir as praias voltam a condição de julho e assim por diante.



FUNDAMENTAL
COM A CERTEZA DE UM 

FUTURO MELHOR O 
PRESENTE É MELHOR 

SUPORTADO



TURISMO TEM QUE SER TRATADO COMO PRIORIDADE

É fundamental dar seguimento às ações aprovadas pelo COMTUR:

1- AÇÃO JURIDICA CONTRA OS SITES E APLICATIVOS DE TURISMO



TURISMO TEM QUE SER TRATADO COMO PRIORIDADE

2 - IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO DE IMÓVEIS DE ALUGUEL DE TEMPORADA

Implementação que não depende de lei.

3- IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE E COBRANÇA DOS ÔNIBUS DE EXCURSÃO.

Esta ação já está em debate e construção há anos e sua aplicação, juntamente com 
o controle da ocupação dos imóveis de aluguel vem atender termos de ajuste de 
conduta (TAC) assinados pela prefeitura junto ao MP em Guarapari. 

4 - IMPLEMENTAÇÃO DO SELO TURÍSTICO DE GUARAPARI

5- PRORROGAÇÃO DOS ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO, INCLUINDO ALVARÁS 
AMBIENTAIS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.



“O homem deveria estar ciente e refletir 
sobre um ensinamento grego: 
Nem muito pouco, nem em excesso.”

- Joseph Pilates


