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DE SÃO PAULO MONITORA 
EXPECTATIVA DE VIAGENS PARA 

O LITORAL E INTERIOR 

NEGÓCIOS & POLÍTICAS

N
o último feriado nacional antes 
do Natal, o de Finados, 2 de 
novembro, as cidades turísticas 

do Estado continuam respeitando as regras 
de distanciamento, principalmente em 
restaurantes, e controle de ocupação dos 
hotéis, mas devem ter um movimento acima 
do registrado em 12 de outubro. É o que 
indica o levantamento feito pelo Centro de 
Inteligência da Economia do Turismo (CIET) 
da Secretaria estadual de Turismo. Os dados 
foram fechados nesta quinta-feira (29), com 
informações de 14 destinos.  Mesmo com a 
previsão de chuva, o litoral, como em outros 
feriados, deve atrair mais turistas, vindos 
principalmente da Grande São Paulo. Já 
as cidades do interior terão um aumento 
na demanda de acordo com a distância da 
capital: quanto mais perto, mais visitantes.

Litoral
No litoral norte, Caraguatatuba, que recebeu 

cem mil pessoas no feriado de 12 de outubro, 
com os hotéis batendo em 80% de ocupação, 
deve repetir o resultado. Nesta quinta-feira 
(29) as reservas nos meios de hospedagem já 
estavam em 70%, com a expectativa de ficar 
entre 85% e 90%, segundo a Secretaria de 
Turismo e a Associação de Hotéis e Pousadas 
da cidade — AHP. Na vizinha São Sebastião 
a ocupação dos hotéis nos feriados já vem 
oscilando entre 90% e 100%, o que deve se 
repetir caso a temperatura continue elevada. 
No feriado do dia 12 de outubro, que começou 
chuvoso, a cidade recebeu pouco mais de 
50 mil pessoas. Os restaurantes continuam 
funcionando com limitação de ocupação, 
preservando o distanciamento dos clientes. 

Serra e Vale
As cidades serranas e do Vale do Paraíba 

também esperam por movimento maior. 
Em Campos do Jordão são aguardados 
40 mil visitantes, com os hotéis chegando 
a 60% de ocupação. Já as cidades do 
Vale do Paraíba, com força no turismo 
religioso, tiveram movimento pequeno em 
12 de outubro e devem seguir da mesma 
forma em 2 de Novembro. Guaratinguetá, 
Taubaté, Pindamonhangaba e Cachoeira 
Paulista não registram aumento de 
demanda até o momento. g
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Cidades turísticas seguem com limitação de 
ocupação e regras de distanciamento no último 

feriado nacional prolongado antes do Natal
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