
         A preocupação dos governantes, com relação a economia e bem estar da população, levou-os a adotar 
medidas rápidas para minimizar os efeitos da crise provocada pela Covid-19. Diversas medidas assertivas foram ado-
tadas pelos governos para minimizar o contágio da população, e uma sobrecarga no sistema de saúde. As medidas 
implementadas resultaram na interrupção da atividade econômica.  Ao considerar os impactos da oferta e demanda, 
resultante das medidas adotadas pelos governos, as empresas mais impactadas diretamente são as do Turismo.

           A Goiás Turismo por meio do Observatório do Turismo está monitorando os impactos no setor de turismo 
desde o início da crise. Uma vez que a atividade turística desempenha um papel particularmente importante na eco-
nomia goiana, são 79 municípios no estado de Goiás inseridos no Mapa Turístico Brasileiro. Hoje estamos com 65 casos 
de coronavírus (Covid-19) registrados no estado de Goiás, e 1 óbito.  No Brasil já foram 5.717 e foram registrados 201 
óbitos. A taxa de letalidade no país é 3,5%. 

          Atualmente, o Observatório do Turismo, está com uma proposta inédita de pesquisa, para sondar os impac-
tos de médio e longo prazo nas empresas associadas a atividade turística. Estão convidados para participar da pesquisa 
empresários, donos de bares e restaurantes, meios de hospedagens, empresas de eventos, agências de viagens, e do 
segmento de transporte entre outros prestadores de serviço da área.  

         Diferentes formas de auxílio financeiro foram adotas pelo governo Federal e Estadual para atenuar os efeitos 
da crise pandêmica que vivenciamos, algumas das mais importantes formas de auxílio e apoio econômico as empresas 
e as famílias serão listadas a baixo:

●  O governo Federal vai disponibilizar um Auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais de 
baixa renda, microempreendedores individuais (MEI) ou contribuintes da Previdência Social;

● A Goiás Turismo em parceria com a Goiás Fomento está disponibilizando uma linha de crédito imediata ao 
CredTurismo no valor de 15 milhões, o valor do financiamento varia de R$10mil a R$50 mil reais, os recursos 
são do Fungetur, e poderão ser usados para cobrir custos fixos, como a mão de obra, aluguéis e impostos;

● O governo Estadual por meio da Goiás Fomento está disponibilizando uma linha de crédito no valor de 
R$ 500 milhões para socorrer pequenas empresas no estado no que se refere a sua necessidade de capital;

● O governo Federal vai disponibilizar 40 bilhões para financiar o salário do trabalhador de pequenas e 
médias empresas. O empréstimo cobrirá dois meses de folha, e será limitado a dois salários mínimos por 
colaborador. As empresas não poderão demitir no período;

● O governo Estadual vai disponibilizar R$75 para alunos das redes estaduais que estejam cadastrados no Bolsa 
Família.

         Além das medidas já adotas, pelo governo federal e estadual, está sendo estudado outras medidas pelo 
governo Estadual para beneficiar a economia Goiânia, bem como a sua população.  O presidente da Goiás Turismo está 
sempre em contato com empresários e lideranças locais afim de ouvir suas demandas e identificar as prioridades de 
cada seguimento e colher boas ideias para podermos seguir em frente.
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● Restrição de eventos de qualquer natureza;

● Fechamento dos Bares e Restaurantes; 

● Fechamentos dos meios de hospedagens;

● Fechamento dos clubes e resortes; 

● Restrição do acesso aos Parques, Unidades de Conservação e cachoeiras; 

● Proibição das feiras livres, incluindo a feira hippie; 

● Fechamento da região da 44;

● Fechamento dos shoppings; 

● Fechamento dos parques de diversões;

● Fechamento do Zoológico; 

● Cancelamento da Procissão do Fogaréu em Goiás;

● Redução na demanda de viagens em ônibus estadual e interestadual; 

● Cancelamento de voos; 

● Fechamento das fronteiras municipais; 

● Dificuldade das agências de viagem em viabilizar o retorno do cliente;

● Desemprego.

Os principais impactos do Coronavírus (Covid-19) frente ao setor em Goiás


