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O turismo, especialmente em São Paulo, tem sobrevivido e tentado 
ao máximo fórmulas alternativas para, respeitando as regras sanitárias 
impostas, possibilitar segurança ao turista em suas praias, montanhas, 
centros urbanos e zonas rurais. Em abril, enfim, uma nova esperança 
começa a surgir para o trade turístico estadual: a fase de transição. 
Criada pela gestão de João Doria (PSDB) após uma leve melhora nos 
índices da Covid-19 no estado de São Paulo, a fase de transição permite 
a abertura dos mesmos setores das fases amarela e laranja, mas com 
horário e público menores. A etapa de transição, que teve início no dia 18 
de abril, começa a ser vivenciada pelas prefeituras que estão adequando 
as normas para receber os turistas que de forma responsável querem 
exercer atividades de recreação e lazer em condições seguras. Meon 
Turismo apresenta os decretos municipais das prefeituras do Litoral 
Norte paulista, o fascínio da Serra da Mantiqueira, a bucólica São Bento 
do Sapucaí, terra do imortal jurista e poeta brasileiro Miguel Reale. E traz 
também os encantos do Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul, a arte 
de Maria Bonomi e as noticias do trade turístico nacional. Leia, vivencie e 
prepare as próximas viagens conosco.

Fase de Transição
para a retomada
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