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ED
ITO

RI
AL Os negócios do setor de turismo foram um dos mais atingidos pelos 

efeitos da pandemia da Covid-19. Entre as pequenas e grandes empresas, 
algumas conseguirão subsistir, outras não. A diferença de tratamento 
entre umas e outras é o problema. Quando envolvida uma empresa 
aérea, por exemplo, lhe é disponibilizado recurso público. Já no caso das 
pequenas empresas, amargam solitárias o encerramento de atividades, o 
desmoronar de um sonho, investimentos e anos de trabalho.

De acordo com a 5ª edição da pesquisa Impactos do Coronavírus nos 
Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae entre os dias 25 e 30 de 
junho, 13% dos empresários no estado afirmaram desconhecer qualquer 
orientação para a retomada de suas atividades. Uma questão evidenciada 
durante a pandemia foi a mudança de comportamento do consumidor 
e, por consequência, do turista. Diante de toda a incerteza do que 
virá quando tivermos a retomada, uma coisa é certa: o turismo já se 
movimenta em direção a este momento. Na Meon Turismo deste mês, 
uma conversa franca com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio 
e um balanço das ações do Governo Federal para impedir o desmonte 
de nossa infraestrutura turística, conquistada com muito sacrifício, por 
milhares de empreendedores. Você poderá, também, escrever em sua 
lista de viagens futuras o Parque Estadual da Serra do Mar e o Vale 
dos Grandes Rios do Tocantins. Meon Turismo continua sendo sua fiel 
companheira de sonhos e viagens. Permaneçam conosco!
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