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NEGÓCIOS & POLÍTICAS

SECRETARIA DE
TURISMO DO ESTADO DE SP

O secretário de estado do 
Turismo de São Paulo, Vinicius 
Lummertz assumiu a condução 
das ações necessárias para a 
manutenção da infraestrutura 
turística no estado frente ao 
impedimento da prática por 
conta da Covid-19. Mais de cem 
prefeitos e 80 secretários da área, 

representando parte significativa 
dos 210 principais municípios 
turísticos do Estado de São 
Paulo participaram de reunião 
virtual organizada pela Secretaria 
de Turismo do Estado de São 
Paulo, que contou também com 
a presença de representantes 
das secretarias estaduais de 
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Desenvolvimento Regional 
e Habitação. O encontro, 
realizado no dia 14 de abril teve 
dois objetivos: alinhar com as 
prefeituras o fortalecimento 
das medidas de isolamento 
social, política adotada pelo 
governador João Doria, e 
identificar boas práticas locais 
de enfretamento da Covid-19 
realizadas pelos municípios que 
possam ser replicadas. 

 “É fundamental o alinhamento 
das prefeituras com as diretrizes 
do Governo de São Paulo”, disse 
o secretário estadual de Turismo, 
Vinicius Lummertz. “O esforço 
dos 210 municípios turísticos 
e estâncias é importante para 
evitar ao máximo a interiorização 
do coronavírus”, afirmou.

Na reunião foi constatado 
que alguns destinos paulistas, 
mesmo com a quarentena, 
registraram aumento de 
visitantes no feriado de Semana 
Santa e Páscoa, mesmo com 
hotéis e atrativos fechados. 

 Consórcios de turismo
Daniela de Cássia Santos Brito, 

prefeita de Monteiro Lobato 
e presidente da Associação 
dos Municípios de Interesse 
Turístico do Estado de São Paulo 
(Amitesp), foi a primeira a registrar 
suas impressões e apontou a 
dificuldade legal das compras 
consorciadas, envolvendo mais 
uma cidade. Com menos de cinco 
mil habitantes, Monteiro Lobato 
não tem volume para a compra 
de itens de proteção para a rede 
pública essencial, o que aumenta 
os valores.

Já  Luciano Dami, secretário de 
Cultura e Turismo de Batatais, 
informou que sua região superou 
essa dificuldade e as compras já 
estão sendo feitas no formato 
consorciado. Dami informou 
ainda que a ETEC local está 
produzindo equipamentos 
de proteção individual (EPIs) 
com o uso de impressoras 3D 
e se prontificou em passar os 
contados para os interessados.

 Mutirão de máscaras
O secretário Lummertz também 

parabenizou ações de alguns 
municípios pela organização 
no atendimento as demandas 
urgentes, como Dois Corrégos, 
no centro do Estado, que está 
montando um alojamento para 
o isolamento de profissionais 
de saúde que tenham contato 
com o vírus e a cidade do Vale 
Histórico, Queluz, que foi uma 
as primeiras a entregar kits de 
alimentação para os alunos da 
rede municipal que ficaram 
sem merenda. A fabricação de 
máscaras e sua distribuição 
para os setores de serviços de 
saúde e da ponta também foi 
destaque e municípios como 
Campos do Jordão, Piracaia 
e São Bento do Sapucaí 
apresentaram suas iniciativas.

A Secretaria de Turismo 
pretende manter semanalmente 
contato com as prefeituras dos 
destinos turísticos para avaliar 
o controle da pandemia, visto 
que a base de suas economias 
estão atreladas ao consumo de 
visitantes.

 “É importante a liderança local 
para esta mobilização, seja da 
população que deve ficar em 
casa, seja do setor privado que, 
afinado com as necessidades do 
setor público, pode contribuir 
para esse enfrentamento”, disse 
Lummertz. g
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Daniela de Cássia Santos Brito,
prefeita de Monteiro Lobato e 
presidente da AMITESP.


