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O Novo Normal faz aumentar 
procura por locais isolados

 
A crise causada pelo corona-

vírus atingiu em cheio o setor 
turístico. Cerca de 90% das em-
presas perderam e/ou tiveram 
redução no faturamento. As em-
presas tiveram que se reinven-
tar, para sobreviver. Áreas mais 
afastadas e rurais têm sido os 
principais destinos neste mo-
mento em que, algumas cidades 
já começam a flexibilização.

O Projeto de Lei, que no úl-
timo dia 9 de setembro saiu no 
Diário Oficial, prevê cerca de 5 
bilhões de reais para as empre-
sas do ramo turístico. Segundo 
o Ministério do Turismo: 80% 
serão destinados aos empre-
endimentos de micro, peque-
no e médio porte e os 20% res-
tantes poderão ser acessados 
por empresas de grande porte. 
Entre elas, acampamento turís-
tico, agências de turismo, meios 
de hospedagem, parques temáti-
cos, entre outros. Isso ajudará de 
forma direta todos os estabeleci-
mentos, porque os valores pode-
rão ser utilizados para projetos, 
equipamentos e capital de giro e 
é tido como o maior investimen-
to público no setor de todos os 
tempos.

Os pequenos empresários 
estão vendo o crescimento pelo 
turismo de isolamento, segundo 

dados do Expedia Group, a bus-
ca por destinos nacionais para 
os meses de agosto a outubro, 
teve um crescimento médio de 
30% a cada semana. Isso porque 
os brasileiros, estão de home of-
fice, mas buscando lugares tran-
quilos e isolados para que pos-
sam trabalhar com comodidade 
e segurança.

“Os pacotes de viagens na-
cionais na Minds Travel, tive-
ram uma crescente de 5% em 
relação ao ano passado, vimos 
pela primeira vez a tendência 
de se procurar lugares mais iso-
lados”, diz Lorena Peretti CEO 
da Minds Travel”. Em uma 

matéria publicada pela Folha de 
São Paulo, no dia 10 de setem-
bro, mostra que os estabeleci-
mentos estão se adequando para 
receber os hóspedes. Há diver-
sas implantações tecnológicas e 
novos hábitos, como por exem-
plo menu por QR Code, frutas 
ensacadas, melhora no Wi-Fi.

“Como toda a mudança traz 
novas perspectivas, o setor do 
turismo, sempre esteve acostu-
mado com certos roteiros e pa-
drões de comportamentos, ago-
ra chegou a hora de se readaptar 
e se reerguer, aproveitando as 
tendências e as oportunidades”, 
finaliza a CEO da Minds Travel.
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 Foi sancionada a Lei de Incentivo que destina 
5 bilhões de reais para empresas do setor

Fábrica de Cultura Jaçanã está com inscrições abertas 
para atividades que se estendem até o fim de novembro

A Fábrica de Cultura Jaçanã 
está com inscrições abertas para 
atividades regulares que se es-
tendem até o fim de novembro. A 
Iniciação Artística: Balé, destina-
da para crianças de 6 a 10 anos, 
apresentará os princípios do Balé 
com brincadeiras de saltar, girar, 
equilibrar e correr. Além de viven-
ciar em grupo propostas de pulso 
e ritmo, consciência corporal, ali-
nhamento e orientação espacial. 
As aulas acontecerão as terças 
e quintas-feiras, das 9 às 11h45, 
até o dia 26 de novembro. As ins-
crições estão abertas até o dia 
30 de setembro, no link: https:// 
poiesis.education1.com.br/ 
publico/inscricao/5e402abc3fe 
daf8927900f014ccc031f

No Ateliê de Desenho: pin- 

tura e quadrinhos, a criativi-
dade será explorada com técni-
cas de desenho, pintura, tela, 
quadrinhos e desenho de ani-
mação. Os encontros acontece-
rão as terças e quintas-feiras, 
das 9h30 às 11h30, até o dia 26 
de novembro. Para realizar as 
inscrições, é preciso preencher 
o formulário no link: https:// 
poiesis.education1.com.br/ 
p u b l i c o / i n s c r i c a o / 2 f f 7 a -
9311454cb742ae5fa15bc54ff39 
até o dia 30 de setembro.

No Ateliê Iniciação Artística: 
desenho, dobraduras e cola-
gens, os participantes exercerão 
a criatividade com técnicas de 
desenho, dobraduras, colagens 
e diversão. Os encontros se-
rão as quartas-feiras e sábados, 

das 9 às 11h45, até o dia 28 de 
novembro. As inscrições estão 
abertas no link: https://poiesis. 
education1.com.br/publico/ 
inscricao/2a58f49626150f82e-
4d7ba4d4c923e09 até o dia 30 
de setembro.

Por fim, no Ateliê Circo: 
Acrobacias, serão desenvolvidas 
habilidades corporais por meio 
das diversas modalidades cir-
censes como: saltos, rolamentos 
e equilíbrio. As aulas acontece-
rão até o dia 26 de novembro, 
as terças e sextas-feiras, das 
9 às 11h45. As inscrições de-
vem ser realizadas até o dia 30 
de setembro no link: https:// 
poiesis.education1.com.br/ 
publico/inscricao/ac39d58e00a-
4aa8bb35176d7c25b7b5e.
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Programação gratuita para crianças e jovens, estimula a criatividade e o desenvolvimento de habilidades corporais

Estações do Metrô recebem ações da Virada Sustentável
As estações do Metrô de São 

Paulo recebem até 18 de outubro 
ações da 10ª Virada Sustentável. 
Até essa data, os passageiros po-
dem conhecer em quatro esta-
ções as iniciativas desenvolvidas 
em parceria com o terceiro-setor. 
Confira a programação:

•Estação Santa Cecília, da Li
nha 3-Vermelha: entre os dias 
21 e 27 de setembro, uma escada 
adesivada com informes sobre a 
importância da reciclagem.

•Estação Brigadeiro, da Linha 
2-Verde: entre os dias 28 de se-
tembro e 4 de outubro, uma 
escada adesivada com cores 

do arco-íris para celebrar a 
diversidade.

•Estação Clínicas, da Linha 
2-Verde: entre os dias 5 e 11 de 
outubro, uma escada adesivada 
com incentivos a transformar o 
lixo em matéria-prima, gerando 
a economia circular.

•Estação Carandiru, da Linha 
1-Azul: entre os dias 12 e 18 de 
outubro, uma escada rolante 
adesivada com informes sobre os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

A campanha conta com 
apoio do Metrô, através da 
#LinhadaCultura.
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Ação da Virada Sustentável em estação do Metrô


